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In de loop der jaren heift de Afdeling Elektronenmicroscopie van de Technische Physische Dienst te Delft voor het Laboratorium voor Grondmechanica
diverse opnamen gemaakt van kleimineralen. Dit is geschied, zowel t.b .v.
opdrachten, waarbij om een micrqfoto werd gevraagd, als voor eigen speurwerk.
In het volgende geift onze medewerker, Dr. Ir. H. W. van der Mare!, een
toelichting op deze microfoto's. waarbij tevens wordt ingegaan op het gebruik
ervan voor identificatie van kleimineralen en op het verband tussen het uiterlijk
van de kleideeltjes en bepaalde mechanische eigenschappen dier deeltjes.

0 Inleiding
De meeste mineralen, welke in de fractie < 2 fLm (kleifractie) van grond
voorkomen, zijn van secundaire oorsprong. Zij zijn nl. ontstaan uit de afbraakprodukten van magmatische mineralen, welke van primaire oorsprong
zijn. De afmetingen van de kleimineralen gaan slechts zelden boven 2 fLm .
Dit in tegenstelling met die van primaire mineralen, welke in bijzondere gevallen, zoals bij kwartskristallen, tot zelfs 1 à 2 meter gaan (Brazilië).
Naast secundaire mineralen vindt men nl. in gronden ook primaire mineralen van magmatische herkomst, maar dan enkel in soorten, zoals kwarts,
chloriet, etc., welke zeer bestendig zijn. Hier spelen plaatselijke klimaats- en
bodemomstandigheden een rol. Zo komt men in de kleifractie van weinig verweerde gronden uit arctische streken dikwijls biotiet en kalkveldspat en tegen,
welke mineralen weinig bestendig zijn. Uiteraard ontbreken deze mineralen
ook aldaar in zure veenkleigronden. Tenslotte zijn er dan nog de amorfe
gelen, welke vooral voorkomen in sterk verweerde gronden.
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Fig. 1. Goed uitgekristalliseerde en goed geordende kaolinietklei (well crystallized and well ordered kaolinite
clay) van Cornwall, Engeland.

Fig. 2. Fijne, goed uitgekrista lliseerde kaolinietklei (fine,
well crystallized kaolinite clay) u it het Basin de
Sézanne, Marne, Frankrijk (France).

E.M.-foto's
Technisch-Physische Dienst
T.N.O. en T.H.

Het oplossend vermogen van een gewoon microscoop gaat onder optimale
omstandigheden (bij gebruik van olie-immersie, ultraviolet licht en kwartslenzen) tot ca. 0,2 [J.m. Hierbij wordt dan gewerkt met een vergroting van
750 à 1000, aangezien de minimale gezichtshoek, waaronder het blote oog
zonder vermoeiing nog 2 punten gescheiden kan waarnemen ca. 2 à 3° bedraagt. Gebruik van een fasecontrastmicroscoop geeft nog enige verbetering,
doch gemis aan een kortere golflengte als lichtbron stelt hier een beperking.
Het oplossend vermogen van een elektronenmicroscoop is ca. 100 à 150 X
zo groot als dat van een gewoon microscoop. Men komt hiermede tot een
scheidend vermogen van 20 à 30 A. Zoals bekend wordt hierbij gebruik gemaakt van elektronen met een golflengte van ca. 0.05 A. De allerfijnste kleimineralen gaan bij volkomen dispersie tot een breedte van ca. 300 A en een
dikte van ca. 30 A. Deze zijn dus met dit instrument, dat voor het eerst in
1931 werd vervaardigd door K~OLL en RusKA (Berlijn) nog op te sporen.
Omstreeks 1938/ 1941 kwamen in verschillende landen, o.a. ook in Nederland (J. B. LE PooLE, Delft), goede elektronenmicroscopen in bedrijf. Voor
het eerst werden ze voor kleionderzoek gebezigd door MüLLER en RADCZEWSKI
(1938), jAcoB en LooFMAN (1940), ENDELLen HoFMANN (1940) en HuMEERT
en SHAW (1940). Heden ten dage beschikken de moderne laboratoria, welke
zich gespecialiseerd hebben op kleionderzoek t.b.v. keramie, grondmechanica,
bodemklassificatie of landbouw, behalve over röntgen-, thermobalans- en differentiaal thermische analyse-apparatuur, ook over een elektronenmicroscoop.
Dit laatste apparaat is het kostbaarst en om deze reden tot heden nog het
minst intensief aangewend als middel tot identificatie van kleimineralen en
ter beoordeling van de mate van kristalordening dezer mineralen. Voor bepaalde gevallen is dit instrument onmisbaar gebleken.
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Beschouwing microfoto's diverse kleimineralen

1.1
1.1 .1

Kaolinieten
Kaoliniet

De naam van dit mineraal is afgeleid van de vindplaats, de "Kao-Ling hills"
nabij Chiang-Hsi in China, waar het reeds in de verre oudheid t .b.v. keramische doeleinden werd ontgonnen.
Waar dit kleimineraal op bepaalde plaatsen onder bijzonder gunstige omstandigheden werd gevormd, komt het voor als welgevormde hexagonale
plaatjes (fig. 1). De grootte van de kaolinietplaatjes kan in uitzonderlijke gevallen zelfs tot enige mm gaan. Echter komt men ook wel eens kleine, goed
gekristalliseerde kaolinietkristallen tegen, zoals b .v. die afkomstig van het Basin
de Sézanne (Marne) (fig. 2). Indien de omstandigheden bij de genese ongunstig
zijn geweest, zijn de kristalgrenzen onscherp. Dit is o.a. het geval met de
kaolinietklei = zgn. ball clay, afkomstig uit Dorset (Engeland) (fig. 3) . Ook
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Fig. 3.

Slecht gekristalliseerde en slecht geordende kaalinietklei = zgn. "ball clay" (bad crystallized and
bad ordered kaolinite "ball clay") van Dorset,
Engeland.
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volgens röntgenanalytisch onderzoek ("L.G.M. mededelingen", deel I, no. 3)
is er duidelijk verschil in structuur tussen de hierbovengenoemde kaolinieten
van diverse afkomst (fig. 4). Fig. 5 is een opname van de fractie < 2 fLm van
een lateritise kleigrond, afkomstig uit een van de mogelijke winplaatsen voor
dambouw uit de omgeving van het Brokopondo project (Suriname) . De kaoliniet, welke hier in de vorm van plaatjes zonder enige kristalvorm voorkomt,
is volgens de röntgenanalyse eveneens matig geordend (zie de geringere scherpte
van diverse pieken, zoo ook de algehele verdwijning van enkele op het röntgenspectrum). Het oppervlak ervan bedraagt ca. 75 m 2 /g tegen slechts ca. 10 à 20
m 2 /g voor gewone, goed gekristalliseerde kaoliniet. Voor de plasticiteitsindex
van deze fijne (fractie <2 fLm = ca. 60 à 70 % , fractie < 16 fLm = 80 à 90 %) ,
sterk verweerde kaolinieten wordt gevonden ca. 30 à 35 % ·Dit geeft een ac;tivity
.
.
plasticiteitsindex in %
=
van ca. 0,5 à 0,6 (zware Nederlandse marme kleifractie < 2 fLm in %
gronden= ca. 0,8). Dek-waarde bij een druk van 0,3 kgfcm 2 = 10-s à 10-9
cm/sec en de schuifweerstand bij een alzijdige consolidatiespanning van
1 kgfcm 2 slechts ca. 0,9 à 1,0 kgfcm 2 •
Uit het bovenstaande volgt, dat de zeer fijne, slecht gekristalliseerde kaalinieten weinig geschikt zijn voor de bouw van waterkeringen van grote omvang.
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Fig. 4. Röntgen diffractie spectra van enige kaolinieten met verschillende graad va:J. ordening - nos. 327, 292 en 954. Verder van slecht geordende kaoliniet = zgn. ball clay en van
ged ehydrateerde halloysiet (X -ray diffraction spectra of some kaolinites with diff~rent grade
of ordering - nos. 327, 292 and 954. Furthermore of ball clay and of dehydra ted h alloysite) .
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Gelukkig waren in de naaste omgeving van de geprojecteerde Brokopondo
dam van ca. 2 km lengte en met op enkele plaatsen een hoogte van ca. 100
meter en een breedte van ca. 400 meter aan de voet, betere kleien in voldoende
hoeveelheden aanwezig.
1.1.2

Fig. 5. Slech t uitgekristalliseerde en slech t geordende kaolin ietklei (bad crystallized and bad ordered kaolinite
clay) van Brokopondo, Suriname.

F ig. 6. Gedehydrateerde halloysiet (dehydrated halloysite)
van Djebel Debar, N. Afrika.
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Gehydrateerde en gedehydrateerde halloysiet

De structuur van deze beide kaolinietsoorten is op dezelfde wijze opgebouwd
uit Si-0-tetraeders en Al-OH-octaeders als bij gewone kaoliniet (zie "L.G.M.mededelingen", deel I, no. 3, blz. 79-119). Echter zijn bij de gehydrateerde
halloysiet de afzonderlijke platen niet aaneengesloten, doch bevinden zich
daartussen watermoleculen. Het laatste geeft een verzwakking van de binding
tussen de opeenvolgende platen. Dit is ook nog het geval, indien deze watermoleculen tussen de platen op kunstmatige wijze verwijderd worden, hetzij
door verhitting van de gehydrateerde halloysiet in een droogstoof boven
80 oe, dan wel zoals in het elektronenmicroscoop het geval is, door absorptie
van elektronenstralen in een ruimte onder hoog vacuum. Het resultaat is dat,
waar in dit geval de lengte per eenheidscel, gemeten langs het oppervlak van
de 0-atomen in de tetraederplaten, iets groter is dan die, gemeten langs het
oppervlak van de OH-atomen in de actaederplaten (resp. 8,93 A én 8,62 A
per eenheidscel), deze kaolinietsoort zich voordoet als tubevormige deeltjes
d.z. opgerolde plaatjes (fig. 6) en dus niet, zoals bij gewone kaoliniet, als vlakke
platen. Uit opnamen van afdruksels (replicas) van gehydrateerde halloysiet
blijkt verder dat deze tubevorm reeds aanwezig is in het oorspronkelijke
gehydrateerde mineraal. Men heeft tot voor kort gemeend, dat de tubevormige halloysiet, welke bovendien een slechte ordening bezit, zeer zelden
zou voorkomen. Het werd nl. tot voor kort slechts op een paar plaatsen
gevonden en dan nog maar in kleine hoeveelheden. De identificatie van
deze slecht geordende gedehydrateerde halloysiet (welk mineraal nog het
meest voorkomt, daar gehydrateerde halloysiet reeds bij ca. 50 oe water
begint te verliezen) steunt hoofdzakelijk op het samenvloeien (verbreden) van
enkele kaolinietreflecties (d = 2,55 A, d = 2,48 A, d = 2,36 A, d = 2,32 A,
d = 2,28 A) op het röntgendiffractiespectrum. Verder op de grotere intensiteit van de d = 3,56 A-reflectie van kaoliniet t.o.v. de d = 4,41 A, d = 4,33 A,
d = 4,15 A-reflecties, terwijl dit bij de tubevormige halloysiet juist andersom
is (fig. 4). Echter bevatten laterietische gronden gewoonlijk veel amorf materiaal, waardoor alle reflecties min of meer gesluient zijn. Ergo valt de al of
niet aanwezigheid van een verbreding niet op en we,r d, gezien het vermeende
zeldzame voorkomen van dit mineraal in gronden, maar aangenomen dat
de betreffende reflecties van gewone kaoliniet afkomstig zouden zijn. Het is
nu juist te danken aan een intensieve inschakeling van het elektronenmicroscoop bij het kleionderzoek, dat gevonden werd (BEUTELSPACHER en VAN DER
MAREL), dat gehydrateerde (gedehydrateerde) halloysiet in tropische gronden
niet alleen alom verbreid is, doch tevens in enorme hoeveelheden voorkprpt.
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Uiteraard zijn de vorm, waarop de kleideeltjes gekristalliseerd zijn, zo ook
de mate van ordening van de diverse atomen (ionen) in het kristal zelf, van
grote invloed op haar mechanische en keramische eigenschappen.
1.1.3

Fig. 7.

Fig. 8.

Antigoriet klei uit spleten in verweerd serpentijngesteente (antigorite clay from fissures in weathered
serpentine rock) van Havanna, Cuba.

Montmorillonietklei (montmorillonite clay) van
Wyoming, U.S.A.

E.M.-foto's
Technisch-Physische Dienst
T.N.O. en T.H.

Antigoriet

Ook dit mineraal is structureel op dezelfde wijze opgebouwd als kaoliniet.
Alleen zijn het geen Al-OH-octaeders, doch Mg-0-octaeders, welke met
Si-0-tetraeders een rooster hebben opgebouwd. Gezien het hoge Mg-gehalte van antigoriet (ca. 40 % MgO), kan men dit mineraal enkel verwachten op plaatsen, waar gesteenten met een hoog Mg gehalte, b.v. diabaas,
gabbro, peridotiet, verweren. Het werd in ons geval gevonden als een kleisubstantie in verweringsspleten van het sterk verweerde serpentijngesteente in
de omgeving van Havanna (Cuba). Het doet zich daarbij voor - zoals ook
in de literatuur bekend is- als eer; aardachtig, plaatvormig mineraal (fig. 7).
Uiteraard was het betreffende sterk verweerde gesteente met een druksterkte
van slechts 400 tot 600 kgjcm 2 (onverweerde serpentijn = ca. 2000 kgjcm 2 en
basalt = ca. 2500 kgjcm 2 ), welke bij extractie met kokend 25 % HCl 60 tot
65 % oplosbare bestanddelen opleverde, weinig geschikt voor wegverl:J.arding
dan wel om als grind te dienen voor betonconstructies. Men kan dit materiaal
echter wel gebruiken, indien vooraf goed wordt uitgehord onder waterspoeling,
waardoor verkitte kleideeltjes en diverse verweringsprodukten worden verwijderd.
1.2

1.2.1

Montmorillonieten

Montmorilloniet

Dit klassieke kleimineraal met plaatstructuur (zie "L.G.M.-mededelingen",
deel I, no. 3, blz. 79-119) en genoemd naar de plaats Montmorillon in Frankrijk, is overbekend om haar sterke waterbinding (vloeigrens = tot ca. 650 %,
uitrolgrens = tot ca. 50 %) , grote plasticiteit (plasticiteitsindex = tot ca.
600 %) , slechte doorlaatbaarheid (k = ca. 10- 10 tot 1o-u cmjsec bij 0,3
kgjcrn 2) en enorm zwelvermogen (tot ca. 100 volume %). De oorzaak van al
deze bijzondere eigenschappen is het zeer grote oppervlak, zowel uitwendig als
inwendig, van de kleideeltj es ca. 500 à 800 m 2g, (kaoliniet: ca. 10 à 60 m 2 /g en
illiet: ca. 80 à 150 m 2g). Verder de grote hoeveelheid (omwisselbare) kationen
aan het oppervlak ca. 100 à 120 me/ 100 g (kaoliniet: ca. 10 à 20 mej lOO gen
illiet: ca. 30 à 40 me/ 100 g), welke eveneens water binden, de een meer dan
de andere (Iyotrope reeks).
Montmorillonietdeel~es zijn zeer fijn (sponsachtig) (fig. 8) en juist deze
zeer grote fijnheid is een goed kenmerk om haar aanwezigheid te kunnen
aantonen. Men vindt dit kleimineraal in vele landen op plaatsen, waar kiezelzuurrijkc, doch ijzerarme vulkanische assen sterk zijn verweerd en het wordt
dan aldaar ontgonnen voor diverse doeleinden (keramie, vulstof, etc.). Verder
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liggen de zakkende wolkenkrabbers van 'Mexico City, waarvan de eerste verdiepingen thans tot beneden de begane grond zijn gezakt, op een drooggelegd kratermeer, waarvan de bodem bestaat uit vulkanische as, welke tot
montmorilloniet is verweerd. De zakking gaat nog steeds voort als gevolg
van het steeds toenemende waterverbruik van de stad.
1.2.2

Beidelliet

Dit mineraal bevat als gevolg van vervanging van Si door Al in de tetraederplaatsen, enige % meer Al (en dus wat minder Si) dan gewone montmorilloniet. Het komt slechts sporadisch voor.
1.2.3

Fig. 9.

Zwellende klei (swelling clay) van Leeuhof, Vereeniging, S. Afrika.
E.M.-foto's
Technisch-Physische Dienst
T.N.O. en T.H.

Fig. 10.

Zwellende mergelklei (swelling margalite clay)
van Somobito, Java.
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"Soil" montmorilloniet

Dit kleimineraal bevat niet alleen wat meer Al in de tetraederplaatsen (en
dus minder Si) als gewone montmorilloniet, doch tevens wat meer Fe = ca.
8 à 10 % Fe 2 0 3 tegen gewone montmorilloniet = ca. 1 % Fe 2 0 3 • Het is in
tegenstelling tot gewone montmorilloniet een zeer verbreid kleimineraal in
gronden en dankt hieraan dan ook de nevenaanduiding "soil". Een verder
verschil is nog, dat de soil montmorilloniet in tegenstelling tot de/ gewone
montmorilloniet, ook uit naverwante kleimineralen, zoals illiet en glauconiet
kan ontstaan.
Fig. 9 is een opname van de fractie < 2 fLm van de in Zuid Afrika zeer
beruchte, sterk scheurende gronden uit de omgeving van Leeuhof (Vereeniging), welke aldaar al menig gebouw h eeft doen instorten. Deze klei is aldaar
ontstaan uit basaltgesteente.
Fig. l 0 geeft het b eeld van de fractie < 2 fLm van een zware mergelklei,
afkomstig van Java, welk type eveneens berucht is om haar slechte fysische
eigenschappen. Deze klei is ontstaan door oplossen van de kalk uit het aldaar
voorkomende mergelgesteente, derhalve door concentratie van de in deze
mergelgesteenten voorkomende kleibestanddelen. Verzakkingen komen op
deze mergelkleien in de regentijd herhaaldelijk voor. In de droge moesson
zijn het weer de grote scheuren, die overlast geven.
Fig. l l geeft het beeld van een zware "black regur" grond uit India, welke
evenals de "tir noir" (Afrika) en de mergelkleien op Java, voor ca. 60% uit
"soil" montmorilloniet bestaat. Beiden ontstonden bij de verwering van andesietgesteenten. Al dit soort gronden is ook in de landbouw berucht om haar
slechte structuur en derhalve enkel geschikt voor de verbouw· van bepaalde,
weinig structuur-(lucht-)gevoelige gewassen. In Nederland werd soil montmorilloniet aangetroffen in een preglaciale ontsluiting bij Steenbergen, in
sterk verweerde potklei en verder bij baggerwerkzaamheden op enkele p laatsen
in het Volkerak.
De plasticiteitsindex van al de hierbovengenoemde soil montmorillonietkleien gaat tot ca. 60 à 65 % bij een vloeigrens van 95 tot l 05 %· en een hoeveelheid fractie < 2 fLm van 80 tot 90 % (fractie < 16 fLm = 90 tot 95 %).
ll

De act1v1ty is hier dus slechts ca. 0, 7 à 0,8. Verder werd gevonden voor
k = ca. I0- 10 cm/sec (bij een druk van 0,3 kg/cm 2 ).
Aangezien zowel het oppervlak als het adsorptievermogen van deze "soil"
montmorilloniet = resp. ca. 250m 2 /gen ca. 70 me/ 100 g, geringer is dan van
bentoniet = resp. ca. 500 à 800 m 2 /g en ca. 100 tot 120 mejl 00 g, is bij eerstgenoemde ook de zwelling veel geringer (=slechts ca. 20 à 30 volume %)r
Soil montmorilloniet is dan ook in mechanisch opzicht wat beter dan echte
montmorilloniet, doch beide kleien zijn ongeschikt voor het" opwerpen van
waterkeringen. Evenwel wordt thans alom van de gemakkelijk verkrijgbare
gedroogde montmorilloniet (handelsnaam = bentoniet) aan gronden toegevoegd, welke op zichzelf een te grote doorlaatbaarheid bezitten voor dam~
constructies. Lekken in reeds bestaande waterreservoirs worden verder gedicht
door onder water een suspensie van 2 % bentoniet te spuiten tegen de damwanden en de bodem van deze reservoirs.
1.2.4

Fig. 11. Zware, zwellende, zgn. "black regur" klei van
Poona, Bombay, India.
E.M.-foto's
Technisch-Physische Dienst
T.N.O. en T.H.
Fig. 12. Nontraniet klei uit verweerde basalt (nontronite
clay from weathered basalt) van Garfield, U.S.A.

Nontraniet

In dit kleimineraal, dat eveneens tot de montmorillonietgroep bshoort, is
het Al uit de actaederplaatsen nagenoeg geheel vervangen door Fe. Het ijzergehalte bedraagt hier ca. 20 à 25 %. Nontraniet is dan ook vanwege deze
bijzondere samenstelling een zeldzaam kleimineraaL Het ontstaat bij de verwering van ijzerrijke vulkanische gesteenten, o.a. basalt. Nontraniet is eveneens zeer fijn van structuur (fig. 12 ). Kenmerkend is hier de neiging tot het
vormen van staafjes.
1.2.5

Saponiet

In dit kleimineraal, dat eveneens tot de montmorillonietgroep behoort, is
Al uit de actaederplaatsen nagenoeg geheel vervangen door Mg. Het magnesiumgehalte bedraagt hierdoor ca. 25 à 30 %· Saponiet wordt eveneens
slechts op bepaalde plaatsen aangetroffen, waar het is ontstaan bij de verwering van vulkanische gesteenten met een hoog Mg-gehalte, o.a. serpentijn.
Wanneer het tevens nog enkele % lithium bevat inplaats van Mg, noemt men
het hectoriet, naar de bekende vindplaats Hector in Californië. Beide kleimineralen, welke eveneens tot de montmorillonietgroep behoren, zijn evenals
montmorilloniet zelf, zeer fijn van structuur (fig. 13).

1.3 Illieten
1.3.1

Gesloten (gewone) illiet

De structuur van dit klassieke, veel verbreide kleimineraal is verwant aan
die van de glimmers (zie "L.G.M.-mededelingen", deel I, no. 3, blz. 79-119).
Het is genoemd naar Illinois, een landstreek in de U.S.A., waar het mineraal
gevonden wordt.
12
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Fig. 13.

Rectorietklei (hectorite clay) van Rector, Californië, U.S.A.
E.M.-foto's
Technisch-Physische Dienst
T.N.O. en T.H.

Fig. 14.

Illietklei (illite clay) van Fithian, Illinois, U .S.A.

In het bijzonder treft men illiet aan op plaatsen, waar grote hoeveelheden
organisch materiaal zijn afgebroken. Zo bevatten alle koolhoudende klei- en
leigesteenten hoofdzakelijk illiet. Volgens Prof. Ir. J. HuniG (Wageningen) is
het een kleimineraal van typisch biogene oorsprong. Onder bepaalde gunstige
omstandigheden lopen de afmetingen op tot enige mm, zoals door ScHÜLLER
gevonden werd in koolhoudende kleilagen in de Elzas.
Fig. 14 geeft een opname van illiet < 2 fLID, afkomstig uit Illinois. Op de
foto blijkt, dat illiet uit platen bestaat zonder enige kristalvorm. De grootte
der deeltjes gaat hier tot ca. 80 à 150 m 2/g. De kleifractie ( < 2 fLID) van vrijwel
alle Nederlandse kleigronden bevat tot ca. 75 à 80 % illiet. Daarnaast nog
wat kaoliniet (ca. 10 à 15 %), kwarts (ca. 5 à 10 %) en soms nog wat montmorilloniet (ca. 3 à 5 %) .
Op fig. 15, welke weergeeft het beeld van de fractie < 2 fLID van een zeeklei,
afkomstig uit N . Groningen (Dollard) zijn de hierboven genoemde mineralen
niet goed van elkander te onderscheiden. Dit wordt veroorzaakt door bijmenging met amorf materiaal, afkomstig van verwering, hetgeen niet het
geval is bij de weinig verweerde Illinois illietklei, welke is ontstaan bij de
desintegratie van kleihoudend schaliegesteente. De identificatie van het kleimineraal illiet is in dit geval dan ook enkel mogelijk met een röntgenanalyse.
Fig. 16 is het beeld van de kleifractie van een zeer fijne illietklei afkomstig
uit Israël met ca. 90 % deeltjes < 2 fLID. Het oppervlak van deze illietklei
bedraagt 247 m 2 /g. Duidelijk zijn in deze figuur de zeer geringe afmetingen
van de afzonderlijke kleideeltjes zichtbaar. U iteraard kan in dit geval geen
water worden gebonden tussen de platen op de wijze, zoals bij montmorilloniet
het geval is. Wel kan echter ook hier veel water worden geabsorbeerd door
het grote oppervlak van de deeltjes, ook al doordat het absorptievermogen
vrij groot is (71 ,5 mefl 00 g) . Dit soort kleien komt dan ook in mechanisch
opzicht soil montmorillonietkleien nabij.
1.3.2

Open (zwellende) illiet

Het elektronenmicroscoop is evenmin in staat om zgn. "gesloten" (onverweerde) illiet te onderscheiden van "open" (verweerde) illiet. Het laatste
mineraal kan evenals montmorilloniet water inwendig tussen de platen, waaruit ze zijn opgebouwd, vasthouden en dientengevolge dan ook zwellen. Het
zwellingspercentage (ca. 15 à 20 %) is hier, doordat het aantal geabsorbeerde
kationen per eenheid van gewicht veel geringer is als bij montmorilloniet,
uiteraard kleiner als bij het laatste. Hier komt dan nog bij dat, waar de
afmetingen van deze "open" illietdeeltjes veel groter zijn, zij derhalve ook
een minder volumineus water/kleideeltje bouwwerk kunnen opbouwen als
montmorilloniet. Hier in Nederland bevatten diverse zware komkleien in het
land van Maas en Waal, zo ook diverse potkleien in Friesland en Groningen
deze open illiet. H et oppervlak van deze fijne kleien à ca. 45 tot 55 % < 2 fLID
(ca. 70 à 80 % < 16 fLID) gaat hier bij een vloeigrens van ca. 80 à 90 %, een
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uitrolgrens van 35 à 40 %, een plasticiteitsindex van ca. 40 à 50 % (activity
=ca. 0,8 à 1,0) tot ca. 175-200 m 2 jg. Dek-waarde bedraagt ca. 10-9 cm/sec
bij een druk van 0,3 kgjcm 2 • De structuur van dit grondtype is dan ook,
zoals bekend, slecht en derhalve is dit type weinig geschikt voor bouwland,
enkel voor grasland. Bevatten de komkleien bovendien nog 20 tot 40 %
humus = zgn. veenkleigronden, dan worden haar mechanische eigenschappen
nog slechter daar fijne veendeeltjes een oppervlak bezitten tot ca. 500 m 2 jg.
Bovendien vertonen ze dan in sterke mate het verschijnsel der irreversibiliteit,
hetgeen zich o.a. bij jonge polders manifesteert door een sterke klink bij sterke
ontwatering, hetwelk niet ongedaan kan worden gemaakt door weer water
toe te laten. Het oorspronkelijke water-kleideeltje-bouwwerk kan in dit geval
dus niet meer hersteld worden. Bovengenoemd verschijnsel staat bekend als
het zgn. "doodmalen" van jonge polders.
Men komt deze "open" illiet ook in vele andere landen tegen, o.a. Israël,
Frankrijk, Suriname, etc. Ook met alle overgangen naar gewone (gesloten)
illiet en verder naar "soil" montmorilloniet en "soil" chloriet. Het laatste
ontstaat, wanneer sesquihydroxyden tussen de open platen zijn afgezet (zie
hoofdstuk 1.6 - mixed layer mineralen).
Zeeklei (marine clay) uit d e Dollard , Nederland,
(Netherlands).
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Fig. 16. Zeer fij n e illietklei (very fine illite clay) van
Israël.

Glauconiet

Dit kleimineraal, dat evenals illiet (of open illiet) tot de glimmergroep
behoort, bevat wat meer magnesium dan het laatste (resp. 5 à 7 % tegen
2 à 3 %) en wel tengevolge van een grotere vervanging van Al door Mg in
de octaederplaatsen. Verder ontstaat glauconiet gewoonlijk in een ,m arine
omgeving vlak langs de kusten in een reducerend milieu. Men vindt nl. bij
analyse van glauconiet naast ca. 7 à 8 % driewaardig (ferri) ijzer ook nog
ca. 3 à 4 % tweewaardig (ferro) ijzer. Al deze bijzondere omstandigheden
maken dat glauconiet niet veel in gronden voorkomt.
In de omgeving van Charleroi is o.a. een grote tertiaire ontsluiting, welke
veel van het typisch groenachtig gekleurde kleimineraal glauconiet bevat.
Men noem t deze gronden naar hun kleur "terres vertes". In Limburg zijn
slechts enkele kleinere ontsluitingen van deze kleisoort.
Onder het elektronenmicroscoop doet glauconiet zich voor als deeltjes zonder bijzondere kenmerken (fig. 17). Wel is hier een kenmerk de neiging tot
aggregaatvorming en indien dit nog verder doorgaat, tot korrels van enkele
mm (het zgn. glauconietzand). De laatste kan men vinden in marine zanden.
1.5

Chloriet - gewone (magmatische) en "soil" chloriet

De chloriet, welke men in gronden tegenkomt, is zowel van magmatische
h erkomst, als onder bijzondere omstandigheden gevormd uit de afbraakp rodukten van a ndere mineralen. D e eerste is veel stabieler bij verhitten als
de laatste. De magmatische chloriet komt in gronden voor als typische ondoorzichtige staafjes (fig. 18). Het monster is afkomstig uit een Irak grond. Het
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bevat tevens doorzichtige naaldvormige deeltjes (attapulgiet, zie later) en wat
illiet en kaoliniet, d.z. de deeltjes zonder enige bijzondere vorm. Verder bevat
ze nog wat grovere kwartskorrels.
De secundair gevormde chloriet, de zgn. "soil" chloriet, daarentegen bezit
geen bepaalde, goed gedefinieerde vorm (zie de fijne deeltj es in fig. 19) . De
in de figuur voorkomende grovere deeltj es zijn ook hier kwartskorrels. De
identificatie van chloriet in gronden, zo ook de onderscheiding tussen de beide
bovengenoemde chlorietsoorten, berust eveneens op het verschillende gedrag
bij verhitting. Dit kan worden vervolgd met röntgenspectra van preparaten,
welke tevoren op verschillende tempera turen zij n verhit geweest. In recente
tijd is gebleken, dat "soil" -chloriet veel in gronden voorkomt. Evenwel treft
men het slechts zelden in geconcentreerde vorm aan.
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1.6

Fig. 17.

G la uconietklei (glauconite clay) van Slenaken,
Ned erland (Netherlands).
Fig. 18. Klei met ondoorzichtige magmatische chloriet a ls
staafj~s en attapulgiet als doorzichtige naaldjes.
V:rder kwarts (grove korrels), illiet (fijn) (clay
wtth opaque magmatic chlorite - rods, attapulgiet
- transparent n ~ed l es , quartz - co:use -, illite - fine
- and kaolinite - fine) van Abu Dibbis, Irak.
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Mixed layer mineralen.

Deze kleimineralen bestaan, zoals de naam reeds aanduidt, uit een innig
doorweven mengsel van na aan elkander verwante kleimineralen , b.v. illiet
met montmorilloniet (zowel gewone als "soil" montmorilloniet). Ook kunnen
ze uit 3 mineralen zijn samengesteld, zoals de illiet-soil montmorilloni~ t-chlori et
mineralen. De verhoudingen tussen de diverse componenten variëren sterk
in diverse gronden. De mechanische eigenschappen van deze "mixed layer"
kleimineralen ligt tussen die van de verschillende samenstellende delen in.
Uiteraard leent dit type kleimineralen zich niet voor identificatie met het
elektronenmicroscoop, daar het hier immers een structuur betreft, welke is
opgebouwd uit nauw aan elkander verwante mineralen. De onderkenning in
gronden geschiedt dan ook hoofdzakelijk volgens röntgenanalyse. Het onderzoek is echter in dit geval zeer tijdrovend, daar niet met slechts 1 opname
kan worden volstaan, doch meerdere opnamen moeten worden gemaakt van
de op verschillende wijzen vooraf behandelde klei, b.v. na verhitting op
diverse temperaturen, na verzadiging met glycerol, na vervanging van alle
geabsorbeerde kationen door kaliumionen, na idem door ammoniumionen,
etc. Deze mixed layer mineralen komen zeer veel voor. D e kwantitatieve bepaling ervan is, nu nog vrijwel onmogelijk indien, zoals gewoonlij k, ook nog
naverwante mineralen in hetzelfde kleimonster voorkomen.
1.7 Attapulgiet

Ook dit kleimineraal, genoemd naar de plaats Attapulgus in Californië,
heeft, evenals sa poniet (en hectoriet), een hoog magnesiumgehalte (ca. 10 à
12 %) . Men komt het dan ook enkel tegen op plaatsen, waar magnesiumrijke
gesteenten onder bepaalde omstandigheden zijn verweerd.
Attapulgiet, ook wel genoemd palygorskite, naar een mijndistrict in de
Oeral, is opgebouwd uit (Si 4 0 11 ) 6 - strengen. Dit in tegenstelling met de
meeste andere kleimineralen, zoals kaoliniet, montmorilloniet, illiet, glauconiet, welke (Si 2 0 5 ) z- ringen bevatten. In de kanalen tussen de strengen
18
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Klei met " soil" chloriet en kwarts (grovere deeltjes)
(clay with soil chlorite and quartz- coarse) van
Döle, Jura, Frankrijk (France).

Fig. 20.

Attapulgietklei (attapulgite clay) van Attapulgus
Californië, U.S.A.
'
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van dit vezelachtige mineraal bevinden zich watermoleculen. Deze moleculen
zijn zowel enkel zwak geabsorbeerd (zgn. zeolities water), als sterk gebonden
aan magnesium, in de vorm van hydraatwater. Het eerste wordt verloren bij
verhitten tot 150-180 oe, terwijl voor verlies van het sterker gebonden water
een temperatuur van ca. 300 oe vereist is. Ergo is attapulgiet een mineraal
van zeer ingewikkelde opbouw. Het komt dan ook, mede doordat ook nog
veel Mg voor haar vorming nodig is, enkel op bepaalde plaatsen in grote
hoeveelheden voor, o.a. Attapulgus (Californië), Mormoiron (Frankrijk), etc.
De doorzichtige, naaldvormige structuur van attapulgiet is zeer typisch
(fig. 20). Kleine hoeveelheden attapulgiet, welke buiten de waarnemingsgrens
van de differentiaal thermische analyse of de nog gevoeligere röntgenanalyse
vallen, kunnen, wanneer het gemengd met andere kleimineralen voorkomt,
alleen worden aangetoond met het elektronenmicroscoop.
Attapulgiet wordt o.a. gevonden in gronden, welke afkomstig zijn uit de
omgeving van het Abu-Dibbismeer (Irak) (fig. 21 ). Deze klei bevat tevens
nog wat ondoorzichtige "soil" -chloriet staafjes. De naaldvorm van attapulgiet maakt, dat dit soort kleien, ook al bevatten zij veel fijne deeltjes, gemakkelijk water doorlaten. Zo bedraagt de k-waarde voor zuivere attapulgiet met
ca. 90 % deeltjes < 2 f.Lm (oppervlak= ca. 220 m 2/g) maximaal slechts
10-s cm fsec bij een belasting van 0,3 kgfcm 2 • De vloeigrens ligt hier bij ca.
180 %, de uitrolgrens bij ca. 110 % en de plasticiteitsindex bij 70 % (activity = 0,8). Attapulgiethoudende kleien zijn derhalve weinig geschikt voor
dambouw, zoals o.a. voor de Razzazahdam, welke geprojecteerd is om bovengenoemd meer af te sluiten. Attapulgiet wordt echter met groot succes gebezigd als ontkleuringsmiddel van vetten en oliën. Het bezit nl. naast een hoog
ontkleuringsvermogen, ook nog een goede doorlaatbaarheid, hetgeen niet het
geval is met montmorilloniet, eveneens een bekend ontkleuringsmiddeL
1.8

Hematiet

Dit ij zeroxyde mineraal (aFe3 0 4 ) kan men overal aantreffen, waar de grond
(klei) rood is gekleurd. Geringe concentraties ervan zijn reeds in staat om
aan de klei een rode kleur te verlenen, daar de hematietdeeltjes op het oppervlak van de laatste zij n afgezet. Dit mineraal doet zich onder het elektronenmicroscoop voor als kleine, ondoorzichtige korrels. Dit is te zien in fig. 22,
afkomstig van een vuurrode laterietgrond. Naast bovengenoemde hematietkorrels bevat deze klei nog halloysiet (tubevormige deeltjes) en kaoliniet (plaatjes).
1.9

Goethite

Dit ijzeroxyde/hydroxyde mineraal (aFe OOH ) kan men vinden in gronden,
welke geelbruin gekleurd zijn. Het is derhalve een zeer veel voorkomend
mineraal. Ook hier kunnen, evenals bij hematiet, geringe concentraties reeds
een sterke gele, geelbruine of bruingele kleur veroorzaken, zulks afhankelijk
van de grootte der deeltjes. Fig. 23 van de fractie < 2 [Lffi van een zgn. gele
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"okergrond", toont dat goethite als staafjes voorkomt. Men kan het op het
eerste gezicht dadelijk van tubevormige gedehydrateerde halloysiet onderscheiden door haar sterkere absorptie van elektronen en derhalve donkerder
kleur. Een verder onderscheid is de holle tubusvorm, daar goethite deeltjes
immers massief zijn. Gewoonlijk vindt men echter in gronden de slecht gekristalliseerde en zeer fijne soort d.i. limoniet met veel geabsorbeerd water.
1.10

Hydrargilliet

Dit kleurloze alumiurnoxyde mineraal (yAl (OH)3 ) wordt veel aangetroffen
in laterities verweerde gronden. Op bepaalde plaatsen komt het in grote
hoeveelheden in vrij zuivere vorm voor en wordt dan geëxploiteerd. Dit is o.a.
het geval met de "bauxietgroeven" in Paranam nabij Paramaribo - Fig. 24
geeft de microfoto van zeer zuivere hydrargilliet, welke in deze bauxietafzettingen in aders tussen het andere materiaal voorkomt. Het beeld toont in dit
bijzondere geval kleine hexagonále tafeltjes, welke evenwel minder stralen
doorlaten dan die van kaoliniet. Daarnaast komen ook nog wat minder fraai
gevormde deeltjes voor, d.i. het gewone beeld van hydrargilliet in de kleifractie van gronden.
Fig. 21. Klei m et attapulgiet (doorzichtige naaldj es) en nog wat "soil" chloriet (ondoorzich tige staafjes) (clay with attapul gite- transparent n eedies- and soil chlorite - opaque rods -)
E.M.-foto's
uit d e omgeving van het Abu-Dibbis meer, Irak.
Technisch-Physische
Dienst
Fig. 22. Rode okerklei met ondoorzichtige hematietkorrels,
T.N.O. en T.H.
tubevormige gedehydrateerde halloysiet en plaatvormige kaoliniet (red ochre clay with opaque
hematite-grains, dehydrated h alloysite-tubes and kaolinite-plates) van Tasmanië.
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1.11

Veldspaten

In de kleifractie ( < 2 [.LID) van gronden, afkomstig uit arctische landstreken
(Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland) vindt men veelvuldig veldspaten met als meest voorkomende variëteiten orthoklaas, andesien en oligoklaas. Doordat de verwering in deze gebieden weinig intensief is, kunnen nl.
in dit geval ook nog zeer fijne primaire (van magmatische afkomst) mineralen
zich in de fractie < 2 [.LID handhaven, hetgeen in warmere en vochtigere
streken enkel het geval is met secundaire (klei)mineralen. De laatste zijn
immers ontstaan door opbouw uit de losse afbraakprodukten van de primaire
mineralen. U iteraard is het oppervlak van kleien met vrij grove veldspaatdeeltjes gering. Ook hebben deze mineralen nog een gering adsorptievermogen.
Figuur 25 geeft een opname van zulk een klei, afkomstig van het materiaal,
dat indertijd de grote aardverschuiving te Surte (Zweden) heeft veroorzaakt.
Daaruit blijkt, dat hier in de fractie < 2 [.LID weinig fijne kleideeltjes voorkomen. Evenwel is er niet veel verschil in uiterlijk tussen de verschillende
deeltjes. Volgens röntgenanalyse was hier de samenstelling van de fractie
< 2 [.LID ca. 40 % illiet, ca. 50 % veldspaat, ca. 5 % kwarts en ca. 5 % kaoliniet. Het adsorptievermogen bedroeg slechts 23,7 mef l 00 g. Van al deze mineralen bezit enkel illiet kleefkracht, terwijl de andere mineralen praktisch inert
zijn. Voor de plasticiteitsindex werd voor deze klei slechts 29 % gevonden
(vloeigrens = 58 %, uitrolgrens = 29 %), niettegenstaande ze 58,2 % deeltjes
< 2 [.LID (82,8 % < 16 [.LID) bevat. D e activity wordt in dit geval dus slechts
0,5 . Gewone Nederlandse marine kleien met eenzelfde hoeveelheid fractie
< 2 [.LID bezitten een plasticiteitsindex van ca. 45 à 50 % (activity = ca. 0,8).
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Het bovenstaande demonstreert wel zeer duidelijk, dat fijne veldspaat-illiet
kleien weinig stabiel zijn. Hierbij komt nog dat, wanneer ze in beweging
komen, de wrijvingsweerstand nog aanzienlijk afneemt door verbreking van
onderlinge bindingen (thixotropie). Zo vonden Zweedse onderzoekers voor
undisturbed shear strength
de sensitivity =
van de hierboven genoemde zgn.
remoulded shear strength
"quick kleien" een waarde van 100 à 130, terwijl dit voor normale kleien
slechts 5 tot 20 bedraagt. Bevindt deze quick klei zich dus op een helling, dan
ontstaat hier na grote regenval een labiele toestand. Men vond o.a. een
afname van de schuifweerstand van 0,19 kg/cm 2 bij een toename van de
hydrostatische druk van slechts 1 kgfcm 2 • Geringe stoten, b.v. veroorzaakt
door voorbijrijdende treinen of door bommen (in de laatste wereldoorlog)
zijn derhalve in staat om het afschuivingsproces in te leiden en wanneer dit
eenmaal op gang is, kunnen grote ravages worden veroorzaakt in het daaronder gelegen dal.
1.12
Fig. 23. K lei met ondoorzichtige go~thite staafjes (go::thite
clay with opaque rods) van Tasmanië.
Fig. 24. Hydrargillietklei als kleine hexagonale plaatjes
uit spleten in bauxiet (pure hydrargillite clay as
hexagonal plates from fissures in bauxite) van
Paranam, Suriname.
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Kwarts

Kwarts is een zeer resistent primair mineraal en derhalve zeer verbreid
in gronden. Sommige ervan o.a. in Brazilië en Sumatra bestaan grotendeels
uit dit mineraal (kwartsmeelgronden). Het doet zich in de fractie < 2 fLm
voor als dikke, derhalve onder het elektronenmicroscoop donkere, korrels van
ongedefinieerde en veelal hoekige vorm (fig. 26). Het oppervlak van de kwartskleien is uiteraard gering, ook bij een grote hoeveelheid fractie < 2 fLm, daar
het hier een primair mineraal betreft. Kwartskleien bezitten dan ook een
grote doorlaatbaarheid en geringe plasticiteit. De wrijvingsweerstand is echter
groot, mede dank zij de meestal hoekige vorm van de kwartsdeeltjes.
1.13

Andere kleimineralen

Behalve de hierboven genoemde kleimineralen zijn er nog diverse andere,
b.v. sepioliet, metabentoniet, diaspoor, lepidocrociet, volkhonskoiet etc., etc.
Zij komen echter slechts sporadisch voor in de gronden, welke alhier gewoonlijk
voor onderzoek worden ontvangen.
1.14

Amorfe verbindingen

In vele sterk afgebroken gronden (laterieten) of in gronden, waarbij gemakkelijk ver~eerbaar vulkanisch materiaal in sterke afbraak voorkomt (vulkanische assen), bestaat het grootste deel van de kleifractie < 2 fLm uit amorfe
gelen van kiezelzuur, ijzerhydroxide en aluminiumhydroxide. Ook diverse
amorfe combinaties van kiezelzuur met de laatste twee verbindingen komen
voor (fig. 27). Amorf kiezelzuur doet zich voor als zeer kleine ronde bolletjes
met een diameter van ca. 0,05 A (fig. 28). Ook wel als zeer grote (enige fLm),
doch zeer dunne (enkele Á) platen, die zich moeilijk laten fotograferen. Amorfe
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Fig. 25. "Quick" klei met veldspaat, illiet, kwarts en nog
wat kaoliniet (quick clay with feldspar, illite,
quartz and kaolinite) van Surte, Zweden (Sweden) .
Fig. 26. Kwartsklei met wat slecht gekristalliseerde plaatvormige kaoliniet en limoniet (Quartz clay with
some bad ordered platelike kaolinite and limonite)
van Sao Paolo, Brazilië.
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Fig. 27. Klei met amorfe kiezelzuur, aluminiumhydroxid e,
ijzerhydroxide verbindingen (clay with amorphous
Si, Al, Fe compounds) van Westown, N ieuw Zeeland (New Zealand).
Fig. 28. Klei m et kiezelzuur, hydrargilliet en kwa rts (clay
with silicic acid, hydra rgillit and quartz) van
Poelau Radjah, Sumatra.
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ijzerverbindingen komen voor als bruine vlokken, ofwel als bruine vlokkige
huidjes om de kleimineralen.
Allophaan is een amorfe kiezelzuur-aluminium verbinding, welke in samenstelling kaoliniet nabij komt en derhalve als voorstadium van de laatste beschouwd kan worden.
Bij de röntgenanalyse geven al deze amorfe gelen, welke uit zeer fijne
deeltjes bestaan, een sterke verstrooiing van de X-stralen. Het gevolg is, dat
niet alleen de diffractielijnen van de kleimineralen onscherp worden, doch
ook dat het hele diffractiespectrum een hoge ondergrond verkrijgt.
De mechanische eigenschappen van kleien, welke grotendeels uit amorfe
gelen bestaan, hangt samen met het oppervlak van de deeltjes, welke toegankelijk is voor bedekking met water. Het betreft hier immers in wezen zeer
fijne deeltjes van colloïdale afmetingen en derhalve met een zeer groot oppervlak. Echter kunnen verkittingen maken, dat in feite slechts een gering oppervlak voor polaire bedekking met watermoleculen beschikbaar is. Deze verkittingen kunnen zowel van irreversibele als reversibele aard zijn. Bij verkittingen
van reversibele aard gaat het om een zeer traag proces, waarvan het resultaat
eerst na lange tijd merkbaar is. Aldus kunnen sterk doorlaatbare, weinig
plastische kleien, welke bestaan uit gewone klei mineralen, samengekit door
bovengenoemde amorfe verbindingen, in de loop van enkele jaren, wanneer ze
b.v. op kunstmatige weg doorlopend in aanraking zijn gebracht met water
(b.v. bij dambouw), veranderen in een sterk ondoorlaatbare, hoog plastische
massa. Deze verandering gaat daarbij nog vergezeld met een sterke zwelling.
Ook het omgekeerde proces kan plaats vinden, waarbij dan grote scheuren
optreden.

Sununary

RELATION BETWEEN THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLAY
MINERALS AND THEIR PHYSICAL PROPERTIES
The morphological properties of the most common clay minerals in soils are treated. Electron
microscopy proved to be a valuable tool in the identification of clay minerals. In case of the
occurrence of small amounts of attapulgite and hydrated and dehydrated halloysite in
mixtures with other clay minerals, the electron microscope m ethod is even to be preferred
above the commonly apptied X -ray and d.t.a. anatysis.
There is a close relation between the morphotogicat characteristics of clay minerats and their
physical properties like permeability, swelling, Atterberg limits, shear strength, activity, etc.
Examples are given of clay m inerats in soils, which are well known because of the trouble
they have given in civil engineering (and agricuttural practice) such as those of Pretoria (Vereeniging soils), Java (marl clays), Norway and Sweden (quick clays), Mexico city (volcanic
ash weathered to montmorillonite), India (btack regur soits), N. Africa ( tir noir), the Netherlands (basin soils, "potklei" soils).
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