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1« OaAa l>aaA« 2>tt ta liât wirgrwia TaaaXaadaahay ;ga«oaaIl|k
liaatasaAs at*fc #tn --^amnaSLaaa irm Iniiiwn M *< i&t
üatvaaa 99 feaa# fit! ef aaggaraaa* êaaêaiAtagi
••Oéïwi
2« firoa^akarljaa« may )m»a raori
m TvffiojNTw»*wLMI§ wmm. vvwVnjLMMI •MR •mT»#Wrtt TWPft
ar a3La»Ttaa ap aaa miariyinii vaa •aiBiai aanrawr
af aaaatraofrtaa* AaaAatllag» ?•»• (vaaft « AroogMktrtJ).
IN ttnvw» op kattal&tinrofiaXaa* Baa klatvaaa»
laaf tar-Atkta taa * 20 lat 90 a» vaat op kaffa»
ttS. AaaAaiAia^«
(vaaa op kattaiaat ta
Aveocaakartjaa}»
7«rA«r «tja aan» aaaatora raa eXigotroofrooa (ta koofAaaak
aaavaoa) «oluriilkt« faaaoor Ait kat ffival aaa« li Alt ^art vosw
aaXA«
8OO7B3f0K I«
L U B H A I U P » (Sn. T M Mik).
MUfMtUE II.
1 1 1 ifjij,!,,
Saa ttomMlo groaA aaost* la aoataat tokraakt aot «atar
(%t|Y* 9agafl»star>t ^tt aatar aaal ep9 aaaafklj la «aavAara
af liBâtra aata aatflULaa ostzstaAt«.
XagoAroogAo FSAACRMBA ooktor Aaan Alt atat of ta favta^a
aato* Bot gav*&* klorvaa la Aat roaoaaatar atat voldooaAo
raat4t«kottAm aorAt «1 Aat 00a Aorcâlljkt groeA Aaa H» rtn
mijn koXaacrljkoto faaotloa» aaaaxljk kat opotaaa rm ragta*«*»
tar» alt «aXko vcnm Aa plaataa kan kokaoHa aaa aatar kaaaoa
aoiucoa» uil naai* ooiioroii vtovaxs* ao» axa Mvoif ywawMtiag
•an kat loaaa*

Karakt«rlatitk Yoor dtrgtlijkt grondtn w«l du» gtaokt
«ordta ia Itetvtrrt «a hot tntX at Ia ttmat sijn «attr op tt
snn «i vast tt houdta* Hitrfeiâ gaat het so«t£ mi hot *w«l«attr da ta bat «attr ia dt fiiatrt «asülaim« daar ragt*»
«attr ia da ma raa laagvtlir la dt fijat tapiliairta leer
dt groad vaatgtkoudtn kaa «ordta«
In dt tolloldthtait sija vtrtokilltadt otlXoldta btktnd
dit aa wattronttrokkiag aitt attr ia ttaat aija «attr tp ta
»—*»- Tttnartadta Ait dit vtrtohidnffrt ia attrdtrt af aindtrt
aatt vtrtontn. kuaata «t dat tat dtat ttlleidta rätus«
Sta vailtdig rsYtrsibtl colloid aotat aa iadrtgta «ttr trta•ttl «attr tp alt ia dt aitgangstoostsnd aamrtsig «aa* Bs aata
«atria tta ««Haid ia ttaat ia aa drogtn attr «attr tp tt ntata
haagt ia hat tlgtattn af vaa dt aatt *aa drogtn« faaaaar aa
tta saktrt uitdroging aog tta fethoorXijkt hotrttllitid a«tX«at«r 4
aaa«taig ia dta
dt «attropatat ßtiftfrVtli jtrtx gnft
«aaattr dt droging sttr tttrk gtwtttt ia« faaattr aaa aa «il
(
«ata in wtlkt aatt tta groadaoatttr> gtnoatn raa tta fctpaald
ptrattl nog rtrtrtifctl it» d.w.s. ia hotTtrrt tta dtrgtliikt
jpréd aog la staat it «attr 9p tt atata sal ata aattaa «ataa
hotvtti «attr aanwtsig ia ia dt rtvtrsifetlt tatataad ta hotvtti
«attr aa« oagtatata kaa «ordta «taattr dt grond aaa star attyfet
uitdroging S txXootgttttld (Iiijir« door drogta %i| 105® 0)«
ftr vardaidt&iJklag kta bat volgtadt tkttrttittht vooxfettld i
ditntn. Bta btpaaldt groad kta ia It rtvartlbtlt tatataad
500 graa rastet aar 100 graa drtgt groad biadta* ttrwijl dtstlfdt
graad aa attrk indrtgta slttktt ia ataat ia 100 graa «attr ta
iiadta (Ttroadarsttld «ordt dut dat dt groad aa irtgwa ia
ttaat gtsttXd «ordt «attr op tt atata)«
faaattr ata aa tta aontttr rm dtat groad vaa tta ptrotti
naoat ta im fetpaalt op Ida of aadtrt wijat hatrttl «attr dit
/
aontttr kaa iiadta, daa blijkt MJr* dat dit 300 graa ia# *ta ff
kaa daa globaal saggta dat dtat groaA ongtvttr kalvtratgt ia» > )
gtdroogd ia« Sta 2sü «atœbladtad vtraogtn ia dt rtvtartifet&t
totstaad aoktor 300 graa gt«ttat aila ta ia dt irrtfaraiMt
tatataad 75 grta« daa aaa («aaattr aat prakUikaaaattr «ttr
ia ataat lallet 300 grtm «attr tt bindta)Äit ftttka&ta dat
litt praktijka<mtt«r nog va&ltdig rtrtrtibtX it»
Bit aaa aitt aadig sija tt «ttta korrttl «attr ia dt rtrtrw
tibtXt totataad aaaataig ia# «aaattr dtat hosvttlfetid vaar
i3It vttagroadta tagtvotr giiilk «aa» Zttlt atg sal ttUjksa ia
dtat ItotTttllitid vatr •trtifalXltadt groad«i taattr attr vor»
tohUltadi ktt huawsgthaltt spttlt felarfei# tta gratt rtX»
BiJ dt aaavaag vaa ons osdtriNk «aa vfter litt ondtraotk vaa
iagtdroogdt grondta rttda btktad dt atthodt Badlgr* Bi| dtat
atthadt «trdt tta «prondiumattr do«r totvotgta vaa «attr 99 dt
Tlotigrtna gtbratht9 datraa gtdroogd ViJ 35° 0 (ia tta riag) m
vtrvoXgtaa tp tta vothtig sandbtd «ttr in ataat gtattld «attr
op tt arnmm»
Boor attingtn raa Yoohtgoliaitta ta valnaiaa tijdaas dt
praaT i« Htt aogtiiik litt irtrl.o^ faa vothtafgiftt| kri^f
YOtfctopaaat ta yif4wj
Vamittr ata aitgMit na tta
Ttllf'g r o n d « kaa aaa Mtratt aagaaa lakott-trrt
ttn d«rgtXiJkt groad lflg|ni|ir tat irrtrtrtibtX iadrogtn Ttrtooat«
faaattr tta dtrgtlljkt grona aa litt droogprottt «ttr op sijn
oortproaktlljkt ToXuat ta YOtktg«liaXtt ttru^coat kaa a«a stggta
dat ata tt dota litoft att tta rtrtrtifetia groad« St attkodo is
ttkttr aitt ia ataat aaa tt gtvaa ia «tikt aatt tta 1»tpaaXda

grond ait «t praktijk reeAs Ingedroogd la» daar aen da reTereikele
toestand niât keat* Ken taxi ar koogstan» aee kepalen la koererre
aen dergelijke groat aog aterker IrreTaraikel la kaa êragaat Kart
kat aoaater na Arogea kïj 35® 0 klj da keroektiging waar op aiJa
vioeigrens-Toehtgehalta terug, dan kan men seggen dat da grond niet
aaar rerder Irreversibel la aal drogen» Mt sal kijvi« kat gavai sija
kij raada seer atark iagadroogda graad* Beaehikt aaa aaktar aiat Ovar
Tardera gegerena, dan sau Ma oak kanaaa «eggen dat Aese groad Tolkoaaa reTeraibel ia aa ook niet irrereralkel in kaa Aregaaf ar wordt
laaara na drogan «aar evenveel water opganoaan als klj kat dregaa
earat afgegeTon la*
far karaktarlaarlng Tan da aata Tan indroging heeft kij da aethode
Hudig eigenlijk allaan kat ToektgekaXte kil da vioeigrena waarda, Aaar
dit aangaaft koaTaal «atar da groad kaa kladen« Ook klar «ou aaa aak
ter voor aan goede waardarlag kat Tlealgraaarooktgakalta ia da TOlkeaaa reTereikele an la da irreversikale toestand aaatla kanaaa#
Beainge gakraikta inderdaad kat Tloelgrena Toaktgakalta ala aaatataf, waarbij bleek dat aan groad aan sakara tijd nodig kaaft oa op
aija définitiera vloeigrens ta kaaaa» aan faster waaraee kij da aat
kada Budig gaan rakanlag ia gekoadaa«
Boalnge bepaalde aohtor eTenain da TOektgekaltea ia da raTaraikala
toaataad« Indian aan dit wal soa doaa« soa Aese aatkoda sakar bruik
baar sija, temeer oadat Domingo erin geal&agd la oapillair- aa «wel
water Tan alkaar te onderscheiden«
Vaaneer aen de InTload Tan kapaalde ingrepen kijv« pH Terkoglag wil
nagaaa# ia kat aiat beeilet aadlg da reveraikele teeatani te kenneaj
aaa kaa dan volataan aet kat veehtklnAeaA Teraogen aat aa senAer
kijv« toevoe*injr Tan OaCOi na te gaan*
Ba kij oip ondersoek toegepaste aatkoda karaat op da eigenaohap
dat ala water aet ateeda deaelfde kr^aaht aaa da kesekoawde graaft
wordt aattrokkaa» kat reaterenA vooktgekalte« uitgedrukt in proeentea
op da droge grond (bij 105° 0 gedroogd) daa te groter la' naara«te da
groad ainder irreveraibal la ingedroogd« Base eonstsate goed reprodaeeerkare kraakt wordt galeTerd Tia een «entrifage aet steeada deself
de rotatieanelheld per ainuut. Aangasien het aas kier te ieea ia oa
kat IrreTereibele deel Tan dase indroging, aoet da groad« Toordat Aa
se la Ae oentrifuga wordt gekraakt» enige dagen oadar water wardea ga
koadaa# Bierdoor krijgt de graad da galegeakeid kat reversibele deel
Tan kat ia droge periodea eventueel verloren gegane water waar op te
nemen. Bat voekt* dat ga kat oentrifageren in de grond aehterklljftc
*fj yff^yad voefogekalljy geaoaad«
De uitvoering Taa de bepaling geaokiedt aat aen gewone kekeraeatrifage (a«g* kroeajee Tolgena ftref* Einig)«
Ba afstaad wan de bodem Taa het kroesje tot de retatie-aa bedroeg
ia ease eentrifuge 15
de ratatieanalaaift 2500 oawentelingen par
xiaaat» soAat Ae versnelling Tan de oentrifagaalkraeht ter plaatse
Taa Ae kodea Tan kat kroesje » 1045 g waaria g « veranelling Taa da
awaartakraekt•
Bet reaterend Toektgekalta ia voor daselfde groaA kij AasalfAa
reTeraibiliteitagraad afhankelijk Tan»

1« kat aantal dagan Aat kat grondaonster onder (gedest«) water warAt
set alTOreas te worden geeentrifugeerd* fit proefaeaingen kloek,
t ket reaterenA Toektgekalta eeret vrij sterk toeaeeat aet Ae
•ijA dat het grondaonater onder water heeft gestaan* 9a 4 tat $ Aar»
gea is Aase teeaeftiag eaktar saar garing sodat volataan kan warAea
aat lader monetär TOOT kat oentrifugeren steeAs $ dagen onAer wa
ter te houden«
Ut kaat erareen aet de resultaten van Boringa Ale vonA« Aat waaaeer een gronA elk a dag weer op oollapspuat gebraakt wordt«
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ft« «indtoeotand (k«t oonstant« «ollapspunt) aa een w««k
tftftitcXs jLft "bwr®UfcS#
retatiesnelheid van ft* «aatrifttg«, Uit proefnemingen «•!
versckillead« rotati*«n«lheid, fairUj teveaa ft« middelbar«
foat van ftfta bepaling bij ««a serie monster» van veraehill«nfte herkomst «a Indrogiiig werd nagegaan, bleek 2930 to«r«a
p«r minant ft« best« resultaten te g«ven* Aangesien hit hi«r
leak ««a «apiriaeh« a«thod« b«treft, behoeft ket resterende
vooktgekslt« van k«t kroesj« a«lf (wanft«a «a >od«a) niet
in rekening t« worden gebraakt» indien ft« gaaidd«ld« font
raa duplo bepalingen ftaardoor kleiner worftt» Bit bleek k$J
een rotatiesnelheid van 2900 toaraa par ainunt k«t geval I«
sija. B« bapalia* worftt hierdoor aanmerkelijk vereenvoudigd.
3* de tiJft raa eentrifugeren. 0it waarneaingen met rersohillende
•entrifugeriagstijden bleek, ftat het resterende vooktgekalt«
aet ft« tij* Tan centrifugeren afae«atf aij ket o«k weinig
als taa 30 tot ftO aiaat«a werft gecentrifugeerd* Belangrijk is
•okt«r ftat ft« middelbare fout van een duplo-bepallng belaarijk
daalt bij een längere eeiitrifugeriagstijd. Qa d«s« r«d«n werd •
ftaa ook ««a oentrifugeringstijd van $0 minuten aang«houd«a.
Oit verdamping te voorkomen, werden ft« eentrifage koker« a«t
»aasende deksels afgesloten*
4. ft« hoevea k«ift grond* Bil ««a «erie onderzoekingen bleek ftat
k«t rest«r«aft vo«ktg«halt« in k«t algemeen toeneemt naar»
-,
sit« ft« hoeveelheid grond grot«r was« Dese invloed was TOO*
verschillende groaft«& ««ht«r aiet gelijk. Bij huauagehslten
lager dan 503* en bij reeds min of meer ingedroogde gronden
is ft« invloed goring, bij kog« humusgahalten «a ai«t inge
droogde gronden was ft« iavlo«ft groter. ïïit ««a tevens ingsst«ld ondersoek naar ft« fout«agr«naea bij ftapl«bepalingen Taa
een grot« «erie monsters bl««k ftat a«a hoeveelheid grond over
eenkomend aet 1.5 gr«a droge «tof ft« kl«inst« fouten gaf*
Deie koeve«lkeift werd ftaa ook aangehouden. Alleen voor veen
gronden a«t a«er hog« homusgehalten moest s«as van i«ts
minder grond worden uitgegaan* S«a kleiner« ko«v«eikei ft g««ft
vooral bij reeds irreversibel ingedroogd« gronftsn «en t«
grot« fout, waarom ftaa ook aaa een hoeveelheid over««akoa«nft
m«t %è5 gram ftrog« stof de voorkeur wordt gegeven. foor
kleigronft«a m«t r«lati«f lag« humusgehalten (minder ftaa 10 à
15J&) «taat soas aa 1 mm centrifugeren nog wator «p de flpoaft
in ft« kroesjes» Bss« b«paliag ia ftan uiteraard waard«loo«.
B« b«paliag voor all« groaft«a wordt daarom so uitg«vo«rft, ftat
nadat ft« graaft 6 dag«a onder wat«r heeft g«staaa 30 ainuten
worftt gecentrifugeerd. 1st water ond«r ia ft« #«atrifag«b«k«ra
wordt ftaa v«rwijd«rft «v«aals «v«Btu»«l water bov«n ft« graaft
in ft« kroesjes» waarna nog eens30 minuten worftt gecentrifugeerd
$0 ft« voorb«w«rking van het oatvaag«a monster. Oa goeft reprodo«e«rb«r« r«aultat«a te krijg«a bleek k«t noodsakelijk t« aija
ft« monsters een voorb«handeling te laten ondergaan. ïfatte
aoast«rs worden door e«a seef aet seefopealng«n vaa 3 aa g«~
ftrukt. Brog«r« grond«n worft«a so aoftig in een aorti«r iets
fijn g«wr«v«B totdat ft« gronft eoa se«f m«t op«aiag«a vaa 2 wm .
kan passeren#
ft* ft« tooatanft waarin de kro«aj«a si«h b«viaft«a* De kroesjes
ao«t«a na i«ft«r« b«paliag gooft aokooa worft«n gaaaakt* 2* wijs«
waarop ftit fti«nt t« g«aehieft«a aal kier ai«t v«rd«r b«kaaft«lft
worden« Bet op ftea« wija« bepaald« resterende vochtgehalt«
is d«a«lfft« grootkoift ala ket s.g* aoiatur« «%aival«at
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(sift bi|T. Bavart toil phyala« 194Ô pag* 254)« »• bijbak*~
rende pf waard« 1« + 3»0«
9« bepaling van het rooterend vochtgehalte geaohledt aa als
volgti
?aa da I« onderhoeken «rosa «ordt aaa aoaatar gaaaaaa rm
aaa bepaalde las«* Hierbij kan san» wanneer aan altkaaa aan
gemiddeld »onater van aan bepaald peroeel «11 ktbH&i "M «ark
«aan ala bij de noraala groadbeaonaterlng, dua 20 atekea aal
aaa bounlanaboor tan da betreffende laag* Sar voorkoming Tan
uitdroging gedurende da varaeading aoetoa da aoaatera ia go«dgesloten glaaen pottaa af boaaen varsoaden «orden* Xa het laboratoriua worden aa goad oengen ia aaa daal van luit aoaatar bat
vaaktgakalta (drogen bij 105 0), bat glaalverllaa { org.ataf)
aa
Saa aadar deel vaa hat aoaatar wordt «aadar drogen gebruikt
vaar da bapaliag vaa bat resterend vochtgehalte. Ba da voorba~
twritlM (savaa» aia boven) aardt zoveel grond ala ovaraeakoat
aat 1*5 graa droga atof ia viervoud ia da aaatrifoga kroaajea
gewogen* fvaa van daaa kraeajaa worden gedroogd bij 105 0» waais»
aa 6a iahoud sa aodig aag lata fljagaaaakt aardt aa aat aoireel
gedeat* «atar aangaraard dat aog een laag water boven da groad
aanwealg ia* Bij da t«aa andara kroaajea «ordt Aireot «atar
toegevoegd» Alla kroeajea worden vervolgen« ia een axalaoator
aat gadaat* water gaplaatatv «aarbij ervoor geaorgd «ordt dat
da «aterepiegel ia da axaiaaatar tm kaag la ala ia ia kroaa~
jas* Hierin blijven da kroaajaa t dagaa «taan, Baaraa

Hit grata aaatallaa analyaae la gebleken» dat het vereohil
taaaaa t«aa duplo bepalingen aleakta aaldaa aaar daa lf> tan
kat gaaiddalda bedraagt (fout «
van kat gaaiddalda)• Bepallngen aat groter fout worden la duplo herhaald, 9a aiddelbara
fout van Ha bapaliag van een grota aarla grondaonatera» badraagt 1«6 (VOOR ravaralbala groadaa) tot 1t9jS (TOOT bij 105® 0
gadroogda groadaa)*
Bij daaa bapaliag vlndaa «a dua»
1* kat reatareada vochtgehalte raa kat ia valdtoeataad varkerende gaaaafda aoaatar dat 6 dagaa aadar «atar geataaa
kaaftf
_
2* kat raataraad vochtgehalte van kat bij 105 0 gedroogde
aoaatar» dat daarna avaaaaaa 6 dagaa onder «atar geataaa
keeft«
Oit da bapaliag van kat raataraad voahtgehalta van vaaagroiw
den, ia da revaraibilltaltatoeataad aaala daaa ta valda aaa«asig
ia» blijkt dat da reataraada vochtgehalten vaa da kat atarkat
irrevaraibel ingedroogde groadaa ta valda groter of hoogateaa
galijk aija aan die bapaald aat da bij 105* 0 gadroogda groadaa»
Aaa dit laatata reataraada vooktgokalte (Bo) kaa daa da ravav~
aibüitait«graad 0 wordaa toegekend»
Va hebben dua aa kat raaterende voohtgehalte (« «atarbiadand
veraogen) van aaa aoaatar ia da valdtoeataad (BtJ aa kat raa
taranda vaaktgakalta ia da irreverelb<üe toestand (Bo), Qa de
graad vaa lndragiag ta bepalen kabbaa «a aa aag aadïg kat ra*,
terend voaktgakalta ia de volkoaaa ravaralbala toestand*
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Bit lûMt Bilt «t» luit Yf[|tBIfUtty
bapaaldf fiai* dit
raada Im dsia irreraraibel ingedroogd is «a jaiat tangavalga
van da
indroging niet gaaakkalijk aaar op Hst
vochtgehalte van de rtvtmltti toeatand gebraakt kau worden«
far bepaling fia de reaterende voahtgehalten la da raveraibaX« toeatand ia aaa graat aantal aonatera vis verschillend kaaaa~
gehalte .an fan versekillende veenaoorten gaaoaaa van lagan ét#
ia de baart visa d« mi)i«tl«rni|iâ af daaronder llggaa« Aanga*
fions m worden da« daaa »aMirlolkMMB muwiUTalja«
faa daaa aeoalara ia kal reeterend vMbliihalla ia da nil*
voehtige toeatand bepaald* Sit reeterend vooktgekalte (daa ia da
revaraibala taaataad) sullen w» verder aat B 10 aaadaidaa« «a*
daelten vaa daas aoaatara sijn gedroogd bij 105® 0» waardooreen
atarka tnwtpaibtli loflroglw^ vafmsbt frag vordtBf voafi&w
daaa gronden daartoe da neiging vertonen» Ia kat drogen aard
kat iaataatad voaktgehaltabepaald (Bo)« Bat blaak aa dat daaa
reaterende vooktgehaltan ateeda vaal lager waren daa ia da
ravaraibala toeatandf
dat alla andaraaakta fnaMaatam
dttl SflUBiead»w»a»
JÊ^kMkïlàJmÊ^
UTVTMTSIPi* 3US
OTOgan«
9a aa bepaalde reaterende vaaktgakaltaa aiia ia figaar $
aitaaaat twaa hat
#<n..
blijkt dat #3? aaa.
goed verband ia» aawal taaaaa kaaraa aa R 10 ala taaaaa kuaaa «n
9a apreiding ia da B10~pantaa blijkt taa dala verooraaakt ta
worden door rereokillen ia da vaeaaaart» Setritaagroadea ait
da 11*0«?, aa rietvenen hebben aaa afwijkende aurve» ta figuar
1 aija daaroa drie lijaen gatrokken n.l.
1« row detrituagroadan
2« vaar riatvenen
3* vaar alla andere veenaoorten (algaaeas liia)
Vergeleken aat bat vereohil aat da Be»lija sljn da vsraafcUXsa
taaaaa da aarvan andarliag niat graat#
Een aadar daal vaa da apreiding ia verooraaakt daar kat
fait dat kat niat ataada aakar la gaweaat dat da aaaatara aag
volledig reversibel aaraa (aoaa lata ta koog in kat profiel
fltwaHn)«
Ban ©orreotie vaor kat alibgakaltc vaa da B10*gataHaa
blijkt aUaaa aogalijk vaar gronden aat haaaagehalten kleiner
daa 20£« Bij grotera kaaaagskaltaa la dit onaogell^k* doordat
ar gaan verband baataat taaaaa da afwijking van 4a punten m da
algaaa&a lijn ia fig« 1f af deerdat ar aaa (èalfi naawe) aarra»
latle baataat taaaaa da kaaua aa alibgakaltaa (bij kaaaagakaltaa
gratar daa 5^Ê)f
Voor kuauagehaltea klainar daa 203* laidt daaa oorraotiai
Correctie lf© « -4?• 0*9 s> aaarin s hat allbgahalte in J*
voorstelt*
Aan da Hand van daaa eurvaa kan aan graad vaa iadroglag
aardan vaatgaatald« Tolgaaa figuur 1 bakoort bij aan grand aat
40^ erg* atof aan Bto (alganana lijn) van oaatraaka ftO» Ba Ba
kaa aan kat aonatar zalf bapaald wordaafhiarvoor wordt bijv* 70
favondan« Hat varsokil taaaaa Ba an B10 kaa in aaa aakaal vaa
0 galijka dalaa (in dit garal van 130 » 15 graa rookt par
100 graa droga grond) verdeeld worden? Vindt aan na voar kat
aoaatar in valdtoestand «en rasterend vooktgakalta (Bt) vaa 100#
dan kan aan aan daaa grond aan reVorsifeüitaitagraad van 2 toskannan (varaokil mat Bo ia 30 » 2 x 15)
Ba fornala voor da barakaning van do revaraibilltaitagraad
aordt daas
„ Bft\
10CBt - Bo) k
B-graad * *g|è Jf* of TÏÔ - SI 4
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lij 4« berekening n» 4» B-graad yw praktijlnenatere la «Ms
altgegaaa tu li iHiMu ««m ««star rekealng ti Mm ut un
••art m alibgehalta. Bietveen «a detrituaaonstera «ardan a.l.
vrijwel ài«t ontvangen.
Mkn «• I« IOTA ad MMI«VI
fit de bovenlaag van het profit! waaraaa 4« veeaaoort aoailljk
te hcriciBMa la «i waarbij t«9|ivol|i v«a da wrttrtai ook
(•ir mrMiaMIII niet aeer de »10 waard« hoort na good feta*»
kenbaar on weinig nriMfd rietveen.
Mat bat alibgehalta ia geen rekening gehouden oadmt aoeilljkhedan ontatondaa waaneer da gronden aat ainder dan 20^ orfti atof
wo! gecorrigeerd werden on da gronden aat a«ar dan 20jt er*. «taf
»ei./V/'Ê-T
Hat aiat toepaaaen van de oorreotie goeft uiteraard niet
gahaal juiste eijfera voor de B-graad. Bij lage B-gradea (vaar
het ia de praktijk aeeatal oa gaat« aoala nog aal blijkt*) la
daze font relatief klein# aaar kan tooh «rel een eenheid ia
B-graad bedragen «anneer de alibgehalten atark uiteenlopan*
Wanneer aan aan bepaalde grond onderaoekingen worden gadaaa
over da invloed Tan verschillende maatregelen bijv. pB~verhoglng
e.d., dan apelan da gonoeade fouten uiteraard geen rol, daar
dan da B 10 ateeda deselfde ia*
In fig. 1 la ook aan aantal bovengrondaonatera opganeaaa
(laag 5-15 oa) Tan peroalen die volgena da praktijkervaring gaaa
ongunstige lrreveralhele indroging vertoonden (bepaald aaa hat
uiterlijk van de grond te velda en da voorkoaende graaeoortea).
£eze aonatera blijken een B-graad ta hebban In da buurt van
4 à 5« Phyaieoh-cheaieeh geslea aljn deaa gronden dua raeda
ingedroogd! landbouwkuadig la de§a indrogiag blijkbaar alat
aohadelljk. Ook bli latere ondersoaklngaa blaak dat aalfg aeer
natte peroelan aaiden een hogere B-graad hebban dan 6 à 7*
In hetiLgeaeen blijkt er een aaer behoorlijke ovoreenataaalng
te beataan tuaaan de valdwaardering en da B-graad. Sit wordt
verder in deel II an deel III behandeld, far iUuetratie volgt
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Eirail blijkt Itl Aft veldbeoordeling "ingedroogd* steeds
overeenkoat mi laf« lUgraad eijfera «a wdir «st er eca goed
verband 1« toaaen I« ontwateringadiepte «a do graad vaa iadroging* Sterk ingedroogde peroeien hebben «ta R-graad vaa om
streeks aal tot tw«. Waaneer we de R~graad willen gebruiken
«» N& grond mit de nate vaa indroging betreft te karakteriseren,
daa moot das« grootheid binnen nkin grenaea constant sija»
d*w.s. nist of weinig afhankelijk aija vaa hat tijdstip m
beoonetering. la d« loop van het ondersoek rees hieromtrent
twijfel* daar ia het \r«ld blaak dat Ingedroogde gronden ar aa
aan aatia winter vochtig uit glazen sie»« Om hieromtrent soko^»
held ta verkrijgen werden ran klaiaa« nauwkeurig bepaalde» dPdeelten van ingedroogde parealan op verschillende bodeatypen
in verschillende aeisoenen aoneters genomen* far vergal!jking
werden ook twee natte, niet ingedroogde percelen bij hat endos*»
•oak betrokken*
Ba voornaamste resultaten sijn ia tabel 1 aa ia da figuren
3 ei 4 opgenomen* Eeae differs hebban betrekking op percelen
dia ia Juni 1990 aa in begin April 1951 bemonaterd sija ea op
aan serie ander« percelen die beaonaterd sija la de semers «aa
1951 «a 1952 aa vervolgens ia Deeesiber 1952/Januari 1991« Za
voorjaar aa «dater aas da grond Tan de meeste percelen op hst
oef voehtigt in de somer droog»1/ la de figuren ea ia ds teibol
lijn daas gegeven« samengevat* Hieruit blijkt» dat sowCX hst
voohtgehalte sis Rt ea K-graad ia de winter of voorjaarsperiode
duidelijk an vrij aanzienlijk hoger sija dan in de somer» Merk«aardig is* dat ondanks het fait dat da cijfers afkomstig sija
van veraehlllande jarea aa verschillende pareelen mat sser
verlerende huausgehalten, het voohtgehalte ia de SOMT voor
alle gronden tossen 50 aa 40£ ligt aa in da winter of voorjaar»*
periode tassoa 70 aa 00$ (de aiet ingedroogde gronden aija hier
bij niet inbegrepen)* Uit het feit dat het humnsgehslte weinig
invloed op de voohtopname heeft, blijkt dat het epgeaemott voeat
in hoefdsask ait capillair water bestaat} de humas self ia
blijkbaar vrijwel iaaetisf Uwelt niet)»
Oasien desa feiten moet men bij da booordaliag vaa is 8-graden «al in aanmerking asmaa la «elke periode da monsters ga»
nonen sija. Boa verschil van dia à t«ee eenheden ia B~graad kaa
voorkomen* Bij vergelijking van peroslen sal msn da monsters
moeten nemen ia eenselfde periode*
fan da in tabel 1 genoemde monsters «as ook hot luchtdroge
voohtgehalte bekend* Waaneer «a aannemen dat de maastere hij
eea relatieve vochtigheid van de laoht vaa ± 50^ gedroogd sija»
daa komen dssf vochtgehalten overeen met een pF-waarde vaa
6|0» Se Ht «aarden komen overeen met een pt-waarde vaa • 1*0»
Aangenoaen kan verder «orden dat bij een p? van 7 het voihlgi»
halte « aal* to beschikken dan over drie ponten vaa de ay««arr»»
«aarmco eea (aiteraard seer globale) sohattiag goaaskt kan
«ordoa van het beschikbare water in de voorjaara- en seaertee»
stand* Voor enkele monsters sijn de se geconatraeerdc pF-«urvea
in fig* 5 weergegeven»
1) Toer uitvoeriger gegevens kan worden verwesen aaart
B* v»d» voerdtt Be variabiliteit van do l~graad door «oer#»
invloeden stencil 0»Z.1»0» no» 1137 m Ko»1508
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Ofaobooa do oarvoa ook «a l«t« aai«» gotrokkon aoudoa

komm wordoa. blijkt fel«*«*** MM voobtgobaito ia do aoaor

vaa 4i atarkingodroogdo groado* (iOÎ-A oa Ä1J-A) iwtar 1» go~
«a*M» M «r In dt baaohoowde laag (5-15 oa) vrij«*l «m
«*t«* aaor baoobikbaar M tot aoaarvoobtgohalto oorroapoadoort
ut ««ft pf Aio )mv 1» tea 4*8}« Xa do voorjaarotoootondliggaa do «VN8 ia bun gobool iti« bogt*» «al «ü aoggoa dot MJ
ooasolfdo voobtgobolto ia aoaor «a voorjaar bot «ator ia lol
voorjaar otorkar goboadaa ia* 2» varboogdo voobttooataad ia liot
voorjaar »Mit duo aaaan aot ooa verhoogd «atorblMoMvoraogaa»
Uta fcaa da« aoggoa «ai do rovorolblUtoit «oor do voobtopaaao
bogas* gavordau ia»
Xa 4« voorjaaratooot«iid ia «sa ««tor aaa«oaig dat voor do
plaataa boaaiokbaar ia« Ooaiddold bodroog dit voor «01« ia
M 1 gonooado iagodroogdo groadoa oagovoor 40 «ras voobt
par 100 graa otoofdrogo «rond. Bij ooa atoofdroog volaaogoalobt
ma 0,5 botokont dit ooa boovoolbold loiohUftair «ator m
• to a*»« Hataalfda aai ainatoaa goldoa voor do totoio laaf
vim 0-20 oa oa aoor waaraohijnlijk ia atorkoro aato voor do laaf
vaa 20-10 «at «aaria oobtor aiador wortola voorkoaoa« fo aogan
daa «ol aaanoaoa dat ia Hot voorjaar ia do ingodroogdo^groaloa
ooa boovaolboid voor do plaat boaoblkbaar «ator vaa IM *20 m*b»
m 6o It do 9mm* aanwodg ia» «at do botrokkaliik «oodo voorjoaragrool 9p doao groadoa ^n** varklaroa (aio «Ml XXXJ*
fiBQOtr «o M& do oarvoa voor do aiot iagodroogdo paroolan ia
fit* 5 boaisa» daa blijkt ia do ooroto ylittii dat do oarvoa m
voor aoaor oa voorjaar vrlj«ol aaaanvallaa* d.w.«. dat do
voobtbiailfig ia do aoaor vrijvû dosolfdo ia ola ia bot voorjaar»
la do t«oodo ploato blijkt dat bior aowol la do aoaor ala ia bat
voorjaar ooa oaaaioalijko boovatlboid voor do plaatoa boaobikbaar «ator aaavoaif la» Xa do aoaor a»l« roap. 4]oa 14 gov«j((•
« 22 an 32 a.«.)» ia bot voorjaar roap* 75 oa fa gow.^ («Jloft.,
48 ••*•)• «aaaoor «o doao oijrora «oor aot drio voraoalgvaldlgta
koaoa «o ia bot voorjaar op ooa boovoolbold booobikbaor «ator
vaa oagovoor 130 a»a# Sa nog baaohlkfearo boovoolbold «ator
ia do aoaor kaa godooltolljk vorooraaakt aija door «o aalovorlag
vaa «ator ait «o 09 «oao groadoa vrij bogo&groad«atoraplogol»
Tordor «aa 1951 gooa droog Jaar*
Ba alootoatorotsadoa vaa do aiot iagodroogdo porooloa lagon
op oagovoor 20 0« oador aaalvold) doao porooloa slja ia bot
voorjaar to aat« Do iagodroogdo porooloa bobboa alootwatorotaadoa vaa T<0»86 « oador aaaivold« Xa do bopaliaff va» pf OOJPvoa bobboa «0 ook nog ooa aogoüjkboid M groadoa «at do graad
vaa iadrogiag botroft to koraktoriooroa« Ala voorboold sol bior
bobaadold «ordoa ooa oadoraook dat door Xr» Bookol vorriobt
word* Slorblj «ordoa vaa drio rovoraibalo aoaotori do PF oarvaa
bopaald oa «al ia voldvoabtigo tooataad oa aa drogoa bij 105* 0»
Vaa lodor aoaator «ord ooa godoolto vaa bot aataarlljk
voobtigo vooa vo&lodig aot «ator voraadigd» «aaraa aot dit
aotorlaal ooa riag vaa «.50 «o gavuld word« loa aador dool vaa
«0 aoaatora «ord bij 10IP 0 gedroogd, vorvolgoaa «at fija ga»
aaakt oa daaraa tot ooaataato vlooigroaa vottttg goaaakt» üb
aot dit aatoriaal «ord oon ping govuld« Bioraa «ordoa do ring»
aoaatortjoa goplaatat op do mparataar tor bopaliag van do
porilavordoliag« Bo grond wwrâ daarbij la oontaot gobraobt aot
filtora waarin «ator oador voraobiUiado m^lordrokkoai op goro»
gold« tijdoa word bot go«iobt vaa do aoutoro bopaald« Oit do
vwrkrogon oljfora koadoa do boovooibodoa «ator» dio bij iodoro
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oadordrak aahtorbXovoa« borokoad wordaa* Na bopaXing iw hot
»•I. «a Mt bohulp van rlnglahotid «a iwioht logo ring k«a ook
hot totM1 porittavtiltaM vordoa bepaald. Hot vator dat voor do
pXant bosohlkbaar la Xlgt tusooa do v«Xdoapaeltolt9 lio voor
alot to diop ontwatordo groadoa (grondoatorotaad van 40*10 «>
LvoXd) bli oagovoor 1,6 sal Xlggoa oa hot vora«&kiag»~
t (pF 4*2) l«mjl kot godoolto aot ooa ft < 1#d
voor do lHohtvoorsioaiM*
Sa tahol 2 siJa do voXaaoporeontagoa oator la do goaooado
H trajootoa opgoaoaoa tomijX figuur I do ourvon gooft, Sot
voohtgohalto hlj homo pF «aardoa dan 2#7 la alot bopaaXd. âX»
Xeon la vaa hot alol lagodroogdo aatorlaaX hot voohtgofcalto vaa
do laahtdrogo groad bopaald* Hoont mon aaa dat do groad go»
droogd la hlj ooa r«lati«vo laohtvoohtlghold vaa <8i daa koat
hot laahtdrogo voohtgohalto ovorooa aot ooa *%F vaa 6*1» So blj
109*0 godroogfto aoaotoro hobbon voraoodolijx ooa lota lagor
voohtgohalto* Daarvan la ooa ruwo oehcttlag goaaakt»
vaa aXXo o aoaatora hot vol, $ wator blj pF df 1 la
borokoad*

r

TaboX 2*

ToXnao poroontagoo water la voraohlXXoado pF trajootoa
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tut does oljfora blijkt» dat bij do iagodroogdo groadoa
pF 1,6 oa 4f2 aaasloalljk aiader wator bosohikbaar la daa 111
i
do niot godroogdo aonotoro* Xa do praktijk aal dit boold nog
ongunotigor sija» daar do voldeapaoltoit voor do
groadoa door do dlopfcro grondwaterstanden bli ooa hagort pF sal
Hägen daa 1*6» Saartogonovor staat, dat wo do oarvoa voor do
alot godroogdo aoaatora alot soador aoor aogon toopasoon op do
alot lagodroogdo groadoa alt do praktijk, daar Mia rooda goblokoa la* doao groadoa phyalaafr-ahoafaoh gosloa rooda ongeveer
halverwege ingedroogd alja* De otirvon voor do groadoa dlo la
do oraktljk als alot Ingedroogd bekond staan sullen tusaoa do
la fig* a gotrokkon oorven voor niot oa vol godroogdo aoaatora
la
Sit aeeat alot wog dat alt do ourvoa duidelijk blijkt dat
door drogoa hot voohtblndond vermogoa aansloalljk vermindert.
BiJ ooa bopaaldo pF (bijv. 2*5) la hot voohtgohalto hlj do
godroogdo grond«» aansloalljk goringor dan Mi do alot godroog
do groadoa oa do hoovoolhold boaahlkbaar vooht wordt (geroken!*
beaedaa pF 4)2} door ladrogoa Xagor» woXke oadorgroaa mm voor
do voXdoapaoltolt ook aanaooat*
atooda voor oXk aonator do pF ourvo la rovoralhalo
toostaad aoa koaaoa (do oarvo na vollodig ladrogoa kaa mm ho*
palen am hot blj 105® 0 godroogdo aonotor}» daa aoa aoa voor
oik praktljkaoaator kunnen bepalen welke plaato sljn pF oarvo
aoso »aoo ourvoa uaMMuat«
aoa aoa daa do graad vaa ladroglag kaaaoa hopoloa*
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Zn principe ia dese aatkada de*elf<Ui als da oentrifage»etkodai
bij d« aantrifageaetkoaa bepaalt un litt raat wa da pP-ourve
(pt•3) an vergeXiJkt kat voektgekalta kij«•!• p* Ml da
vookfgakaltaa kij desalfde pf lu revaraikeie ta I.rravaraiksiXa
toeataad«
a
Sftttf da aeatrifagaaatkada voor aassaanderaoek beter geaeklkt
l«i keeft dese aethode da voorkeur*
HOOFDSTUK XXI«
Be aaraakaa ven da irreversibele indroitlaju

,

wmmmmt

On aa te §MUI of laafetadaaifetla 4« oorsaak kan alja van li
lmfinlMc indroging, «wrd na aantal aoaatora aet veraokilland« R-graad aan da luakt gedroogd *iJ 105*0 (waardoar aa daa
Indroogden Kat kaa Ra-waarde) aa daarna in aaa koog vaoaa* apparaat oatlaokt bij varsakllXende oadordrukkaa. Vervolgsna
aardaa da aaaateraf na« kli da toagapaata oadardrak (daa ia
kat vaaua»»apparaat) bevochtigd waarop aan Rt~kapaXlng wXgda«
Soor da veririjdering ran de laakt soa dan» wanneer luohtadserbtia da ooreaak la« een Kt-waarde gevonden moeten worden* dia
aanaiaaXijk koger is dan de Ho-waarde (bij 105^0 aan da laftkt
gedroogd)• lij volledig verwijderen van da Xuokt aan da Rt~«as*4a
tkesretiaak xilfa de & 10 aaarda aoetan benaderen.
Tan daaaXfda gronden aardaa aoneters in da ultgangatoaataad ga»
droog« MJ onderdrukken tat 10-* IM Hg (daa in kat vnomsaiapparsat
Sa kat dragen werden da monster* wear kij da onderdruk kevoak>tigd «aarna da Rt-waarden aardaa bepaald* 3)a aogelijkkeld tat
laaktadaarktia «aa kiar uiteraard gering #f> da reveralbilitait
aaa kier daa niet af aaiaig sagen teruglopen*
9a reeultaten Tan daaa proeven sijn in takel 3 aangegeven»
Oit da oljfera van da aarata proof kliekt, dat da Rt «aardaa
aa ontluchten aelfa nog kXainor ai^n dan da Ra-waarden van da
aaraprankaliJko aonstera» aodat daa van aan verbetering van
da ravaralkllitelt gaan apraka ia*
Boor kat dragon in vaauoa (proof XX) ia da revaralkllltelt
aanalenXljk terüggeXapea« aX sijn da «aardaa «aX koger daa da
Ra aaardaa van da oorsproakeXljke aonstera» Bit kaai eekter
doordat.da drogln£e& in vaouua Blader ver ia gacaaa daa annumi
ki3 105 0 gedroogd wordt» aoala klijkt ait daf na da pra«f aaa
oakaXe paraXXaX aonataro dia na kot drogen ia vaaaaa ni«*fee~
•oofttiga wardMif kopaaXde irooktgokaXten»
fa kunnen daa aaggaa dat ontXaokten van rooda at«rte iagadroogda
«aaatara da ravareikiXitait niet doot toaaeaaa teraijl drag«»
ki| onderdruk took irreveraikeXe indrogiag veroorsaakt« Siaraea
ia «aaraakijaXiJk gemakt dat Xaaktadaotkiia aiot ala owmak
van da irravaraikoXa indroging kaaakaawd mag werdMi* ToXkoaan
aekerkeid g«m dose proeven niet, oadat kij da toogepaate
aadardrakkoa aag aon aakar aaataX XaaktnoleoaXon aaawoaig ia*
«at da aanmfagaAotkada wordt do koovaoXkoid o»»sottaa MI
gebonden water kapaaXd9 niet af e«n graad aX af nief^avooktigd
aardt (aX la kat ataar a«t aaa garlaga koavaoXkaid aapillair wa*.
tor)« &>t ia nog daakkaar dat kot xteer of alnder aaâ kovoaktigd
wordaa «al door da aaawaaigkeld v«n aan laektknidja kaSafiaad
aaa kunnen worden. Gaaien kot vooktig «ordaa van daaa graadaa ia
aaa aatta wintar UJkt dit eohter niet waareeklinlljk. Xadiaa aaa
XnaktaaataXtJa aanweaig aaa aaadMi da iagadroogda graadaa iaaara
*a winters aak niet kevooktigd aaataa kaaaa «ordaa daar ragaa*
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fit nog te keopreken onderaookingon sal nog blijken dat
songea aet voldoende sand do irreverelkele ladroglng van ww
kij drogen aan de lucht voor een groot deel kan verhinderen. Bit
wijat or ook op dat Inohtadeorktie geen rol apeelt» «aar do sogolljkheid m laakt to adaosfeeren ook na aengen aet aand volledig
aanwoslg- blijft.Sr bestaat nog eon andoro mogelijkheid m na to ma of
luchtadeorbtie oon rol apeelt. fniion dit naaelijk kat geval la«
la to verwaoktea dat drogoa ln verschillende gaaaan veraokllleado roaultaton oplevert. Pose proof word uitgevoerd sot oon drlotal nog volkoaen reveralkale gronden. Be gronden werdea gedroogd
in oon apparaat, waarbij kot mogelijk waa to drogan kij 10!r0
in eon kopaald gas bij uitsluiting Tan lueht. Ra kot drogon
werden do gronftoa# «oer kij uitsluiting van laakt« korooktigd
aet uitgekookt water» waarna do Rt-waardeftwerd kopaald* moans
nord do grond gewoon aan do Inokt kij 105 C gedroogd 0» word weer
kot rooterende vochtgehalte "bepaald.
Xn takel 4 kokken de oijfera onder "vooktig" kotrokking op
do rooterende vooktgehalten na drogen ln kot kotreffondo «as
en weer bevochtigen; de oijfera onder *10$ 0* alaan op do rostorondo vooktgehalten kopaald na drogan aan do laokt bij tOSrO na
do gaakekandeflng*
In de eerste plaats blijlet dat de reaterende vochtgehalten
kij drogon in ket apparaat net ala gaa Inokt wat koger aija
danAdo Bewaarden van de oorspronkelijke grond(gedroogd kij
105^ 0 in droogatoaf). Blijkbaar gaat do droging la kot appiraai
Binder var dan ia do droogatoof f do oijfera voor do andoro
gaasoa aoeton dan ook vergeleken worden aot do oijfera ondor
do koloaaea voor "lnokt" aangegeven«
Xn B28 gedroogd blijven de reatorondo vochtgehalten lota
koger daa aan do luoht gedroogd« voor C02 ia dit ln aindoro aato
en voor atikatof praotiaok niet kot geval« Kleina vereohlllen
aoeton op rekealng vaa proeffouten gebracht wordanf verschillen
door heterogeniteit on vereohlllen in indrogen kii dooretroaiag
•an do versekillende gaaaon mijn aogelijk* foor H28 lijkt ooktor
wal oen aokero specifiek» invloed aanwezig te slja*
HH3 blijkt een bljaondere plaata in to neaoaf na drogan in
R8J blijven do rooterende Tooktgokalton koog» ooaa eijn ie aelfe
koger daa do ooropronkelijke B10-waarden«
Kon soa dit kannen verklaren door aan te neaon dat HB3 niet
geadeerbeerd wordt on laakt wel (aot ala gevolg irreversibel
indrogoa ia laakt en niet in HH3). Ook kan aoa aannowon dat
HH3 wol wordt goadaorkoordy aaar dat dit geen irreverelkele
Indroging tengevolge sou hekkan doordat HH3 anel in water oploat en aodoendo de gaaraantel verdwijnt wanneer do grogd aot
water ln aanraking kaait. Hiermee ia eoktor niet verklaard dat
da Bt getallen na drogoa in HH3 ooaa koger alja daa de 110 getallaa van do onkekandelde gronden* Waarschijnlijk ia dan ook
dat wo kier te doen kekkon aot oen peptlaerende working vu MB3«
Hit nog to koapreken onderaoeltingen aal blijkea dat verhitting
Van da veendeeltjee kij do Irreverelkelo Indroging waaraehijnXIjk oon rol apoolt. Boor oen poptlaatleaiddol (als »Ä1) wordt
doao vorkitting Opgeheven* waardoor weer ooa grote wateropaaaa
an waterkiading mogelijk ia« wanneer do aonatoro aa drogoa in
HHJ en weer bevochtigen, aan de lnokt kij 105 0 gedroogd worden»
klijkan do Bt gotallen weer aterïc teruggelopen to aljn n«X. tot
konodon kot Be peil* kekalve voor aoneter no. 25B400 waarvan do
Bo-waarde koger blijft. Boso altsoadoriag la aoeilljk te verklär
ran, al valt kot op dat dit aonator oon aoor koog gokalta
aan arg* stof heeft.
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Zn, een volgend paragraaf zal de invlcsd ran peptisatiemiddelen nog nader behandeld worden.
In de literatuur wordt aon* verondersteld dat ijzerverbinding«
•n speciaal hydrophobe ijzerhumaten de ooraaak «ouden sija van
de irreversibels indroging* Oft dit na te gaan werd een 4-tal
nog volledig reversibele monsters gekookt xet 10£ HCl.(3 uur
in glyoerine-waterbad met terugvloeikoeXer)• Ha afkoelen werd
gefiltreerd en 3 * met heet gedest* water nagewassen* Ir werd
•oor gezorgd dat het residue niet kon indrogen* In het vochtigs
residue en in het eerst bij 105 O gedroogde residue werden Ét
resterende -vochtgehalten bepaald»; daarnaast wa?4en voor m am
8« BDI behandeling de totaal ijzer! aluminium en silicium ge
halten bepaald» i
r)
Uit de totaal-analyses blijkt# dat de gehalten aan ?e en il
Sterk verminderd zijn door da HCl behandeling* We mogen wil
aannemen dat het Fe dat in de vorm van humaten en hydroxydaa
aanwezig was» verwijderd is* Het overgebleven Fe (en Al) is
«eer waarschijnlijk aanwezig in niet aangetaste ijzerhoudends
minerale deeltjes (het resterend ijzergehalte neemt ruwweg tos
met het gehalte aan slib en zand)«
Be Bt waarden van het met HCl behandelde materiaal liggen
lager dan de Rt waarden van de oorspronkelijke monsters* lit
is niet verwonderlijk na een dergelijke ingrijpende behandsliag'*
Belangrijk is echter, dat het van ijzer grotendeels bevrijde
materiaal toah weer irreversibel in kan drogenj de Ho waarden
zijn veel lager dan de Bt waarden*
We mogen dus wel aannemen dat ijzerverbindingen geen be
langrijke invloed uitoefenen op het irreversibel indrogen*

Harqen, «frsaen, Vetteny
Wanneer hareen, wassen of vetten de oorsaak zijn van de
slechte wateropname en slechte waterbinding, dan moet een rssds
ingedroogde grond een sterke verbetdring ondergaan (wat hst
water-bindend vermogen betreft) wanneer deze stoffsn verwijderA
worden* Om dit na te gaan werden drie sterk ingedroogde gronden»
die eerst nog bij 105 G werden gedroogd, vervolgens in ssa
Soxhlst-apparaat geëxtraheerd met absolute alcohol of watervrije p.ceton. Ben ander deel van elke grond werd 3 uur gekookt
met gedestilleerd water* Se geëxtraheerde monsters werdsa met
gedest- water uitgewassen waarna de resterende vochtgehalten
werden bepaald* Een ander deel van de uitgewassen grondsa werd
eerst nog weer bij 105 C gedroogd waarna eveneens een bspaliaf
van het resterend vochtgehalte volgde» De resultaten zijn in
tabel 6 aangegeven*
Eet extraheren sohijnt een geringe gunstige invloed Bit ts
oefenen* Groot is deze invloed echter niet en er is geea sprak*
van dat de R10-waarden benaderd worden* Wanneer na extraheren
en uitwassen gedroogd wordt bij 105 C dalen de resterende vocfctgehalten trouwens weer vrijwel tot de oorspronkelijks Bs^iaaarêfs»
Koken heeft een gunstigs invloed; dit moet toegeschreven wordeai
aan ds peptiaerer.de werking van het koken (deze invloed «al
bij de bespreking van andere proeven nog aan de orde komen)*
Bij gen andere proef werdrns een viertal gronden na drsfsa
bij 105 0 fijngemaakt en daarna in een Soxfclsfc-apparaat aahtareenvolgens geëxtraheerd met aether en methylaloohol* 2)« i«%1«
alcohol is bij een gedeelte van de grond met water uitgawaMMRa#
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terwijl het andere detl a« bet extraheren eerst blj 105*0 St
gedroogd* alvorens ait water is omgeroerd. Saara* werden Ai
raat«raait« voehtgehalten bepaald (tabel ?)•
Ook hier ia vaa ««a invloed van het extraheren alet veel ta
ontdekken» sodat ««X aangenoaen aag worden dat 4« mening taa
Wander* dat vetsure soaten verantwoordelijk alJa voor de iadro«1b« alet juist ia» Boor het extraheren sija dese etoffea# iadi«a
a« al aanweeig «raren* verwijderd. Be r«st«rend« vochtgehalten
worden lii«rdoor echter ai«t hoger*
Xa het algemeen aegen we uit dese proeven w«l d« ooneluaie
trekken» dat hareen» wassen» vetten or vatsar« souten niet
verantwoordelijk sljn voor de indroging.
S* j^god tu ^ojcfi «^ rm
»•*
IMM*
In het algemeen ia de katlonenbesettiag tu invloed op bet
waterbindend vermogen. Oa de invloed hiervan hij veengroad«a aa
te gaan werden van 4 aterk ingedroogde gronden de Et en Bo ge
tallen bepaald in de uitgangatoestand» aa koken met gedestil
leerd water en na koken set reap. 0,003 M Na4?2®7>
I
NH4OH en 0,1 I HH4QH.
»gPsO^aa HB4OH aija peptisatieaiddelen. ïabel 8 geeft d« *e~
Hieruit blijkt, dat door kokea sonder aeer «n meer nog door
koken set peptisatieaiddelen de Bt-waarden duidelijk en çaet
Ia en I8Ï4) soas sterk sija gestegen* Ut kan er op wijze» dat
de grond in de ingedroogde toestand «ia of aeer verkit ia d.w.».
dat de deeltjea sterk aaa elkaar gebonden sija» waardoor de
wateropnaae belemmerd wordt» Ve komen hierop nog terug*
Ia drogea bij 102*0 ea weer bepaliaf vaa het reateread voehtgehalte (Be) blijken de aonsters weer ingedroogd te sija m
sija de waerdea (behalve bij 0»1 I IB$?H } hoger daa de Be
waarden voor de ultgangstoestaad* Bij het drogea bij 105*0 sou.
de verkittiag dus weer optredaa ea de aanwesige Ia» ea IBt-ionea
kunnen bij de So bepaling (waarbij de aonsters 6 dagen onder
water staan) alet voldoende aeptisatie aeer bewerkstelligen.
De verlaagde Be-waarden bij Ö#1 I RH#OI aija moeilijk te ver»
klaren«
Het natlua-ion is sterk gehydrateerd en aaa aet Ha-bezette
grond geeft bij drogea bij 105*6 daa de »©gelijkheid vaa ver
hitting» daar dese verkittiag seals aog zal blijken# waarsohija11jk tot ètand koat door een brugverblnding ast wateraeleeulea
(sie 1 5) dus als volgtt veea » igO «• kotier - H»0 - veea.
Ben weinig gehydrateerd kation als bijv« 0« *** deae verhit
ting due moeilijker kuzmen geven daa Ia» «a aa drogen bij 105*0
soa eea 0«-grond aog hoge resterende voehtgehaltea aoeten geven.
Om dit na te gaan werden uit een volkomen reveralbele veengrond
(pH 6»1, huausgehalte 56$) de aanwesige uitwisselbare katloasa
aet verdund soutsuur verwijderd» waarna aet water werd nagewaasea* Daarna werden de B10 ea de Bo waarden bepaald. Een deel van
de uitgewassen groad werd voorslea aet 155 a.e. Os'reep. 140 a.e.
Iar>loaea» waarna eveneens Bt werd beoaald. Tervoigeaa werd ge
droogd bij 105*0 en werd Bo bepaald Itabel 9)«
Hieruit blijkt dat de besetting aet Stationen van grote invloed
is op de resterende vochtgehalten, öeheel duidelijk la het beeld
eehter alet. Het hoge B10 tijfer van de Ia grond Is verklaarbaar»
door peptiaatie» het hoge Bi© «ijfer vaa do 0« groad eehter alet.
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Soso oijfera sija overlgeas ait* geheel betroa*basr, doordat tijtljdeas hot eentrifogeren water op de grond bleef «taan, «at messt
worden afgegoten. Ook do Be-waarden sija hoog «at du« wU soma dat
do 9a oa Cs gronden aa drogen beter revereibel bleven daa do B~grond.
Toer do 0. grond 1« dit verklaarbaar ait do geriage hydratatie, voor
do Ha groad aiot of mea soot aannemen» dat do hoge Na-besetting tijdooi
do Ro^bopaliag (waarbij do groadoa aa bot drogen lamer* «oor ft dagoa
ender water »taan alvorens geeeatrlfageerd to worden) weer peptieatio veroorataakt hooft*
'
tosien do goroadoa invloed van do kationeabesetting is ooa oador*
sook ingostold naar do ioaonbosotting ran wol oa aiot ingedroogde
groadon ia de praktijk*
Ia Ootobor - »ovember 1951 wordoa vaa ooa vrij groot aantal peroolon aoasters genomen vaa do laag vaa 5-15 oa( oakolo porooloa
5*20 oa) waarbij tegolijkortijd do hoogteligging bovoa normaal slootwatorpoil on andere oigonsohappoa (grasmat» profiol) opgonoaoa wordoa*
So porooloa liggoa voroproid ovor hot oode laad oa do aitgovooado
Solders van Zuid-Holland on Utrecht op verschillende bodemtypea* Taa
oze monsters word do adsorbtieoapaeitelt oa do katioaoabosottiag
bepaald* Ia de eerste plaats is ait dose oijfors do adsorbtieospasl*
toit van hamos oa slib berekend* Wanneer wo aannemen dat de orgaad.s*lMi
stof oa de slibdoloa met afaetingea (X aa la hoofdaaak voor de adsorbtie sorgdragoa« daa stolt elk monster met bekend kamos* slibgehalte
oa adsorbtiooapaoitoit per 100 gram stoofdroge groad een vergelijking
met twee onbekenden, n.l. de adsorbtiooapaoitoit por gram org« «tof
oa slibjvoor*
Usa kan deao vergelijkingen oplossoa door alle grootheden vaa ooa
monster (slib» harnas oa adsorbtiooapaoitoit por 100 graa stoofdrogt
groad) mot een faotor te vermenigvoldigen» zodanig dat een denkbeeldigo hoeveelheid groad verkregen wordt met 100 gram çlib (
(2 ma) oa
daarbij bohoreado hoeveelheden humus en adsorbtiooapaoitoit* Hemen
we als voorbeeld een grond met 29jt homos» 41% slib en een adsorbtieoapaolteit van 69»73 a* ao%* per 100 gram stèofdroge groad» d«a kannen
we soggoa dat 244 gram stoofdrogo grond bevat s
100 gram slib ea 71 gram homas» terwijl dese hoeveelheid groad
een adsorbtiooapaoitoit heeft vaa 160 m* aeq. (alle waarden sija mot
2»44 vermenigvuldigd om 100 grau slib te krijgen}*
Op deze maaier kunnen allo monsters op 100 gram alib omgerekend
worden. Se gevonden waarden voor homoa en adsorbtiooapaoitoit kan
men aa tegen elkaar uitsettoai daar alle gronden 100 gr«av slib
bevatten is de variatie én adsorbtiooapaoitoit geheel aan de vari
atie In de hoeveelheden homas toe te sohrijvea terwijl hot saijpaat
met do vwfisaäte as de adsorbtieeapaoiteit voor 100 gram slib aan
geeft.
Op doselfde maaier kan mea alle moasters op 100 gram homas om*
rekenen, waarmee mea een oontröle op de eerste berekening krijgt*
In figtutr f sljn de sijfers op beide msaieren tegen elkaar ait»
geset waarbij onderscheid ls gemaakt tossen de monsters van hot
oade land en van de droogmakerijen* Verder sija met vorsohilloado
tokens aangegeven« monsters vaa ingedroogde percelen» vaa aiot ia»
gedroogde porooloa oa vaa lagere aiot ingedroogde gedeelten vaa
lagedroogde peroelen.
Vit do figoor blijkt dat or eon seer goed verband bestaat toosoa
hoeveelheid homas oa adsorbtiooapaoitoit terwijl de graad van ia»
drogiag vrijwel geen invloed heeft*
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Bit 1« im overeenstemming aet een proef genomen met tea nog
volkomen rfversibele grond (TT^ org* »tof ea 14* slib)» Be««
grond werd eerst met verdund BGX on daarna met gedost, water
o.
uitgewassen (H*-grond)* Op de baai» ran 1 gram bij 105®0 gt\ S*
droogde grond ward »a. 10 •» gedest. water toegevoegd sodat do .
suspensie 19 ee water bevatte« Hieraan werden toenemende hoeveel,,
heden OaÖOj toegevoegd al» overeenkwam aet JO, 60, 90» 120, 150,
180, ta 210 i««. per 100 graa stoofdroge grond* Deself de proef
werd herhaald aaar aa aadat de grond te voren irreversibel geaaakt wa» door drogen bij 105* 0* Se proeven werden uitgevoerd
aet en «onder toevoeging van 1 oo isoprcpylalcohol. De pS werd
aa 1, i, 3 en 7 dagen gemeten* DaaT/de pH na 1 dag praotisoh
niet neer veranderde «ijn in fig* S alleen de pH-waarden die aa
7 dagen "bepaald sijn opgenomen. Uit fig* S blijkt dat in het
algemeen de pl*» van de suspensie», waarbij c&tgegaan werd vaa
de tevoren irreversibel gemaakte grond bij deaelfde hoeveelheid
0a00|, iets aaar sleohts «eer weinig hoger zijn dan van de
reversibele grond*
Hieruit volgt dat de uitwisselingsoapaoiteit na drogea bij
105*0 iets kleiner is geworden, aangesien deselfde pH na toe
voeging van een kleinere hoeveelheid CaCO* werd bereikt*
Het verband tassen sJWtb en adsorbtieoapaoiteit is aiader aooi*
Het maakt wel enig veraohil of we met het oude land of m»t droog»
makerijen te doen hebben al staat de grootte van dit versehil
niet «£g vast» Het oud» land süb heeft per gram een kleiaar»
adsorbtleeapaeiteit dan het sltb van de droogmakerijen* UisohlM
moet hier gedaeht worden aan een humuekleibinding.
Door de ponten sija gemiddelde lijnen getrokken en hieruit
is de adsorbtieoapaoiteit voor humus en slib berekend* We koa«a
x
dan op de volgende eijferst
x
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Ä» basis voor de verdere berekeningen werd aangenomen dat
1 graa oude land humus « 1 gram aotief
waardoor duss 1 graa oude land qüb » C,. ^
1 gram droogaaker^ humus « 1,04 graa aotief
1 gram droogmakerij slib « 0,22 gram aotief
Op desa wijse kon voor elk monster bepaald worden hoeveel
gram aotief materiaal per 100 gram droge grond aanwesig
aan de hand hiervan konden het voohtgehalte en de kationoagahalten uit de gehalten per 100 gram stoofdroge grond omg»rsk»aA
worden per 100 graa aetief materiaal*
In de figuren â zijn de verschillende waarden tegen elkaar
uitgezet. Er blijkt een zeer goed verband te bestaan tussen
slootwaterstand en B-graad en eveneens tussen voohtgehalte
van de grond en slootwaterstand* Blijkbaar hangen de vochtge
halten op een bepaald moment nauw samen met de reversibiliteit»-»
graad*
Er blijkt verder een zeker verband te bestaan tussen slootwaterstand en ^H, in dien zin dat de pH van de peroelen mot
diepe ontwatering (dus de ingedroogde peroelen) lager is*
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Sa apraidlag 1« aaktar Trij «root, Soor Ait rarbaaA ta Aaar
het varbaaA tuaaaa alootwatarataaA aa l-graad la ar ook MS
s«k«r rarbaaA taaaaa
«a pH, dat aaktar saar waaraaMja~
lijk aaa aaMjorarkaaA la zoala ait aadara oadaraoakingaa aog
aal klljkaa*
Sa lagara pB TAB Aa iagadroogda gra&Aaa la ook kij aaAara
oaAarsaaklagaa garoadaa aa kat aag dan ook «al ala raatataaaA
tiBiawttaa wordan dat da pB daalt waaraata da aatwatariag dlapar
ia. Xaa kaa Mar daakaa aaa aaa atarkara oxydatia van orgaalaaka
atof waarblj,H-lonaa Trljkoaaas ook kaa maa dankaa aaa aaa
atarkara altapaallag Tan da rrij laa gatdaorbaarda aa bawagalljka
AlawaarAlga loaaa bij da kogar llggaada groaAaa.
la da rlgaraa/0 t/k 1t> aija da kationaagahaltaa aitgaArakt
ia praaaataa Taa da adaarbtiaaapaoitait (katloaaawaarda Kw) oitgasat tagaa aleotwatarataad« pfi aa S~graad. Zaala ta rarwaaktaa
waa kaaft da pB aaa grata larxaad op da kasattlag mat H- aa Ga
ionaa. 9a iavioad op da S-%aaattiag la aiat daldalljk« «aar Ui
Aa Ifa-kasattlag la aaa ta&daaa tot atljgiag «at atijglag Taa da
pÜ aaawaslg.
Soar kat rarkaad taaaaa alootwatarataaA aa pB la ar oak aaa
vrij AuiAalljk rarbaad taaaaa alootwatarataaA aa Om aa Ä-kaaat**
tlag» lat rarbaad tuaaaa alootwatarataad aa Ha-kaasttlag aaMjat
salfA «at AalAalijkar ta aija Aaa taaaaa pH aa !?*~basattlag.
Boor kat aaaira rarband taaaaa alootwatarataad aa S^graaA ia ar
ook aaa aakar rarkaaA taaaaa H-graad aa ft» 0»* aa Ra-basattlag»
üit aaa aa aaAar aogan wa «ral aaaaladaraa Aat aaa diapara
alootwatarataaA aan lagara p8 aa aaa lagara B~graaA* aaa kogara
kaaattlag aat B-ioaaa «a aaa garlagara kaaattlag aat 0a aa aa
aaabraagt*( Sat ar gaaa rarbaad aat K'garoadaa ia* la kagrljp#»
lijk alt da iarlaad raa Aa kasaaatiag aat atalaaat, giar aa
K-santaa op Aa kaaattlag aat K*).
Taa aaa aakara araoaAa aaa Ra* raa Aa lagadroogAa groadaa aag
Aaa aal gaaprokaa wordaa» Hit fig* 11 blijkt aaktar «al Aat At
apralAiag groot ia* Br koaaa atark lagadroogAa groaAaa Toor aat
0»4# lat Mar ook aat 0f8£è
Hat raraakll taaaaa iagaAroogda aa aiat lagadroogAa.groaAaa
kadraagt gaalddalA oagaraar 0#ljl ran da adaorbtiaaapaaltait*
la tabal 11 sija Aa aijfara garaagaokikt aaa# alootwatarataaA»»
klaaaaa* aangagavan. Borandiaa ia kiarla opgaaoaaa aaa aaatal
aljfara taa walalg of aiat lagadroogAa lagaa alt Aa eadargraaA
(30*70 MI oadar aaalrald).
Sa oadargroadaoaatara aija gaalddalA aiat kiisoaA** rijk
aaa Kaf twaa aoaatara karattaa raap* 0«? aa 0,8* Na* Saaa waraa
aaktar afkoaatlg raa lagadroogAa percalaa alt Aa lagaa Taa
|0*50 aa, waar uitapoaliag aog soar goad aogalijk la. Sa aadara
twaa aoaatara baratta raap*
oa 1, aa waraa afkoaatlg raa
laga aiat lagadroogAa paraaian waar da kaaa op altspoaAHag
waaraakijalijk garlagar waa (alaaakiaa aoat aaa aaggaa Aat Aa
aaaralllag Taa Ha alt Aa oadargroad door aapiUalra opatijgiag
aa koga groadwatarataadaa la Aa wlatar klar katar la gawaaat}«
Maa soa Aa ralatiara araoaAa Taa Aa lagaAraagAa groaAaa aaa Ba
«la aaa oorsaak raa Aa laArogiag kaaaaa beoohouwaa.Cal ia kat
aaar Aa Traag of Aa gariaga koaraalkaAaa waaroa kat Mar gaat
aaiga inrload kaaaaa aitoafaaaa.)
VaaraaMjalljk is Alt aaktar aiat julat* 9a kakbaa laaara
gaaiaa. Aat -vrijwal alla raaagroaAaa Aoor drogaa IrraTaralkal
laArogaa (aio Ba «arra ia ataaAaarAgraflak ia H XX)* Zalfa
iagaAraogAa groaAaa Aio gapaptlaaarA alja aat Ka Tallaa aa
Arogaa waar op aaa laga raTaralkilltaltagraaA tarag*
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Xaa aoat da Iimn ^MtUag varaoadalijk sian aXa aaa bag*»
Xaldaad varaokljaaaX m dlapa aatwatarlag m ladroglng «viaal«
da varaarlag*
Casian da gonatlga rasoltataa iran toavoaging vaa Mm (an »4)
ingadroogda graadaa aaa aaa ar niattaaln MB kunnaa daakaa
dat aaawandlng via »»-soataa varbatarlng aoa kaaaaa gJJJjlada*fct IN$ achtar wordan, dat da
paa optraadt
wannaar «tlir la voXdoaada aata aanwaalg ia, AMT andara ra»
mlUtlli oitaraard gaan apraka la* îaavaar iras watar la «na
aalt« aa raganwatar la klarvoor waaraaklji&ljk alat vçXdoaada*
Baarbij aaat an daa nog varwaaktaa dat aa aaawaadlag ran «a»
rlaga hoavaaXhadan 19a blj «aar indrogan waar aaa Xaga ft-graad
Prallet wordt* ZoaXs aog aaX bXijkan la toavoar van watar aXXaaa
voXdoanda oa da ingadroogda grondan voohtlg ta aakaa «a aaa
hogir« mcraiMUItltagraaA Ii gavan, sodat dan toavoaging
van Va tvtrbodl^ wordt*
Baa grand sat 35# org* atof an 29# aXib haaft volgana bovaaataaaaa
ataanda barakaal'ngaa
oaraxaaxngaa aaa aaaorafiaaapaoivaiv
adaorbtiaaapaoitait vi
vaa oaatraaka
m
"
* ""
ra aaa «raad sat
aaa* par 100 graft atoofdroga
grand*
Vanaaar «a
ingadroogda
Off* H» aUlaa brangan op 1#3# (kat pall van alat
a*
oagavaar
0,5 » aa«« par
graadaa) dan aoataa aa toavaagaa 0f6#t daa oagi
00 ma atoofdi-cga great* tanaaar aa hat atoofdroga voXaaaga~
wioht van daaa graadaa atallan op oagavaar 0*$ (valdaonatara «at
•40# voakt aar 100 graa atoofdroga groad kabban aaa voXaaaga«Lallt va» 0,7 a 0,6) dan kabban «a in aan laag van 10
$•00000 kg atoofdroga groad* Va aeadaa daa aoataa ton
(bij aaa nattig affaot van 100#)t 2*900*000 a* aa«* Mm af 2*900
aaa* Ha* In da vara van HajfCOj( aaX.gaw*« 104} aaadan aa it*
*o«*gn toavaagaa 2900 * 93 » 132*900 «ra» KagOOi * 133 kg **2°°3*
9a aoalXijka voohtopiu*a van ingadroogda vaaagrondaa la waX
gaataa aaa aaa ta grata grans viakspaxmlng taaaaa da phaaan
vaaa~watar* On aa ta gaan of kiarvaa Indardaad apraka la» alia
proavan ganoaan, waarbij Ingadroogda groadan wardaa apgaroard
of laraflnl aat watar waarin varaohlXXaada vXoalaiddaxaa waran
opgaXoat* 8a gabralkta vloalaiddaXaa warant
1« Llaaapol M (laaatlaf)
2« dlaatkjrl C?1Q-18 —»• aikyX aalfoniuaaatkyXanlfaat (dlaaol,
katioaaatiafj*
3* aamiaoX (aalonaatlaf)
4* f-poX (ShaXXprodaot)*
In da aarata pXaata aijn proavan ganoaan aat walalg af alat
lagadraagda grondaa, waaraan ai af alat vXoalalddaXan wardan
toagavoagd, waarna op da gawoaa wljaa da raataraoda voaktgakaltaa wardaa bapaaXa* Hiaxaaa krijgt aaa daa aaa ladrak van
da invload van vXoalalddaXan ap kat voaktbladaad varaogaa*
Basa proavan aljn varrlakt aat da voXganda graadaa CtabaX 12).
Ba raaaXtataa aljn la tabaX 14 varaaXd*
Ovar kat aXgaaaan la kat affaot garing, aX la aaa garlnga
warking van ankaXa alddaXaa alat onaogaXlik* Xn da twaada pXaata
sija proavan ultgavoard waarbij groadaoUaa van walalg m m%mk
'
"
" graadaa
laaai wardaa ~baragand" aat aatar aa aat" watar waarla
Ingadroogda
varaohlXXanda vloalalddaXan waran apgaXaat* fia alganaokappaa
vaa da gabralkta graadaa alja la taÜL 13 varaaXd*
fia groadaalXaa kaddaa aan Xaagta van 14*20 as aa aaa dlaaat«r
vaa 2,8 aa* fia bovanlcant waa afgadakt aat aaa laagja flja grlad*
Aaa da ondarkant wardaa da groadaalXaa avaaaana afgasXotan aat
flja «dad dat taaaaa twaa Sopargaaajaa apgaaiXataa waa*
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todavsato drie «ik«» ««ré op 4« grondsailea «Dm toe kokslas
«f Sm* tu feestdagea ooa koevoelksid ml» efopleeeiag gobrsskt» overeenkomende aot ooa aeerüsg van S»l »• In fataal
1« da« par suil gegeren ft»5 aa. Asa begin «a eindTsade
proef werden 4o vaoktgokaltaa vaa 4« gronden bepaald« Do rasai*»
tatea olja Toraeld la tskol 191
Ook hieruit blijkt dat 4o tfLoeiaiddeioa «ooa invloed van
botekoais hebben uitgeoefend op 4o koovoelkeld yaetgehouden
water* Bo l#-aaardoa aiia bii doao proeven aolieta geetegen
door 4« vloeiaiddelea* la kot algeaeea is aieokts ooa doel vaa
kot gegevea aator vastgehouden oa nol aiade^naawaate kot aaavaagavoaktgakalte (oa io aaan«0MUm«A)laW «ss>*
Uit 4oao proevea blijkt 4at lot aiot waaraehijnlijk is 4at
4o gebrekkige voohtopnaae oa voaktblaAlag ssaoaksagt aot grens
vlakspanningen.
*4 ..*aa iio>l»t<tffoB aot vorseht11oado diSlootrioitoitaf»
Baar veengroadea irrevereibel indrogen dw watervorlieo H|
drogen sas do laakt« ia kot vaa boloat aa to gssa of ook andere
«ijioa tas wateroattrekkiag invloed hebbea op do reveraibiliteit.
Soa ksa dit bijT. bereikea door ooa revereibele grond Mtaa|
to behandelea aot watervrije alookol tot allo aster vrijwel
verdwenen ia« Ra doao behandeling ksa aoa do alooksl aooar vw»
vangea door sater «EI door bepaling vaa kot roatoroad vaaktga»
halte nagsan of dose tijdelijke wateroattrekkiag sonder drogen
vn M«od is goseeat op do reversibiliteit* Betselfde ksa
asa 4ooa aot aadere vloeieteffea bijv* asetoa» bensolt tote*»
Bi| doao prooroa krijgen «o daa do ahasoa»
veea-water <• veen-sloohol + veen-water*
Mm kaa do proof ook sfbrokoa bij do pkaao veen~aloohol of
veea-»benaoiv do grond dasras drogoa oa vervaigoaa kot roatoroad
•ooktgohslto bepalen. Sit oa as to gssa of kot ailiea« aasria
do graad ssa do laakt droogt» ran invloed ia»
lij doao prootaa aord uitgegaan van drio groadoa dia asg
velled!« revereibel waren* Bo #f fl»nMh«wtiaw «aa do aroadoa aiJa
ia tabel 94» do résultâtes ia tabs! 1? aangegeven. la do eerste
koloa van tabel 17 betekent aloohol~geixtr*-watert dat da groad«
oorst aot absoluta slookai werden behaadeldt vervolgeas aot
absolute slookol ia ooa Soxhlett-apparaat warden geixtraheerd,
waarna doao groadoa weer aot aator behandeld werden, totdat
do alookol weer door aator aaa vervangea*
ford aiot goVatrakoordi daa ia dit aaord ia koloa % weggele^»
tea. Aleohol afgedaapt wii aeggea dat do gronden aa da behiadeliag aot slookol bij 105®C aordoa gedroogd tot ooastsat goaiokt, waarna dus do alookol verdwenen was* Na olko beksadoliag
word kot rooterend vooktgokslto bepaald op do aoraalo asaior»
das door do grond sos dsgoa onder aator to laten staaa oa aasw
HiSinm^*fAte^oeatrifagwoa. Bii to bepaling fan kat roatoroad
? kobboa «o das stoeda to dooa aot do pkaao iraoa«aa»
ft ^»opaliag aan kot rostoroad Toaktgokslto aordaa do
groadoa (das ia do pksso vaoa^ator ) gedroogd bii lOf® O»
aa aoer kot rostoroad voaktgokslto aord bepssld»
t*ba

"#M*as~a •n4-
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tüt tabol 17 blijkt la do oorato plaatat dat de bobandoltng
mit aloobol-aootaa oas» soador SNT sowal «ot als send«* «st***
bor«» weiaig iavleod uitoof«it m do rootor«ade voobtgobaltoa*
INi tijdelijk# watoroattrakklag {Uif* ovorgaag **MI*or a««r
voon-aloobol) hooft du« wolaig lavloodi M» «tn grond irroversl«»
bel to aakos» sert do watoroattrokkiag blijkbaar plaats vindoa door
vorwljdoriag vaa wator (door vordoaplag) on nl«t door hot w»
vaagoa vaa wator door «oa aador« vlooiotof. waaaoor do groadoa
na do bohaadollag aot aloohol «as* godroogd word«» bij w5*C
(daa vanuit do pbaao roon-wator, di« stoods li«t eindpunt was vaa
do bohaadoUagaa ao. I Vfc 9) dan blljkoa so woor vrijwol gobool
irreversibel to wordoa» Dit wijst «r op dat vottoa of wassoa gooa
invloed uitoefonoa op Stat irrovsroibol worden, daar mmuqwi
aag wordoa dat dos« ateffoa bij do voorafgaande bohaadollag «of
aloohol aaa* verwijderd alja* Tijdons bot drogen kaa dos goon
vothuldje oatataaa «a tooh drogoa do groadoa irreveraibol ia«
Do behaadeüagea waarbij do groadoa vanuit do phaaa rsott-alaohol (of ve0n«4>»nsotez)g«droogd wordoa (afdaapon bij t05°0)
govon aadero rasultatea* 8a bot afdanpoa( waarbij das do org»»
nioche vloeistoffen verwijderd wordoa}« wordoa do aoasters tor
bopsllag vaa bot resterend vochtgehalte weer ia do pbaao veenwater gobraoht(6 dagea oador wator)# So so bepaalde Ht-waordon»
blljkoa au wol lager to llggoa dan do Kio-»waardaat aaar van wl
ledig Irreversibel indrogen la gooa sprak*» So &~graden dio
alt do govoiidoa rooterende vochtgehalten borokoad kunaea word«
(ia tsfeol 17 ttiaooa O voraold) varltroa vaa % 3 tot 9« Blijkbaar ia bot drogoa vanuit bat allieu iraa doso orgaaiaobo vlooi»
stoffen das voel »lader gevaarlijk daa vaaoit do pbaao v«oa»wator*
Waaaeer do groadoa aa do bogaliaf vaa bat roatoroad voohtgohalte
woor gedroogd wordoa bij 109° 0 r&uFvvattlt Ao pbaao veea-water)
daa blijkoa do reotoroaio voobtgobaltoa woor aaasioalijk tong
to lopaa9 ai sija so gemiddeld wol wat bogor daa do Bo-woardoa
vaa do oabobaadoldo gedroogde groadoa» ( voor bot laatatgoaoe»de feit is aooilijk ooa oorsaak aaa to govoai adesohioa aoot
gedacht wordoa aaa gedeeltelijke veraaderingea vaa do bant» o»»
dor ioflood vaa do boproofdo orgaaiaobo vlooloteffoa)•
2>o verklaring vaa doso versohijaselea kan. aaar aaalogio vaa
ooa vorklariag vaa «oor of alador hardo klttitveralag vaa godroog*
do klolgroadoa door HusseU als volgt gogovoa wordoa. Water boort
ooa dlpoolaeaoatf d.w.». dat do swaart*paatea vaa allo positieve
oa aogatlova ladingoa aiot prooios saaonvalloa «aar op «aigo af
stand vaa olkaar llggoa* Hiordoor wordoa doso watoraol«oiiloa ia
ooa «lootrisoh vald goriobt« foagovolgo biorvaa wordoa do katio«
aaa gobydratoord torwijl ook nabij do goladoa groaddooltj«o wa»
temoloouloa goriobt sulloa sija*
Saar de groaddooltjoa o«gati«f oa do katloaoa poaitiof golf
den sija* sulloa dua brugverbindingoa ttiaoon groaddooltjos vla
do pooitiovo katloaoa govoxnd kuaaoa wordoa* Zijn doso bladlagoa
stork goaoog» daa kuaaoa do groadaggrogatoa ia wator gobraobt
aiot woor uitooavalloa* Hit gosobiodt blijkbaar bij bot irrovor»
albol lndrogoa vaa vooagroadoa» Hlor is do klttlag vaa do vooa»
oa sllbdooltjos aa lndrogia^ aot bobulp vaa doso wmtoraolooaloa
als kitatof so atorkv dat do groaddooltjos la wator gobraobt
aoollljk BOOT loslatoa* waardoor das ooa groot godooito vaa bot
opporvlsk vaa do groaddooltjos voor do watoropaoalag oaworksaaa
, MMMttîik kaa mm
(toU.au (te).
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9âtt da laahtadsorbtle «Aar da te sterke kitting van da
afaoaderlijka vaen(en klei)deeltjes is dan ook waaraahijalijk
ia hoofdaaak de ooraoak vis de irreversibele inâroglng. Sit
laatst« kaat uitstekend ew««ii aet da waarnemingen, dat aUa
invloeden dia aan peptiaatie veroorsaken» da reveraibiliteit
Kin af »aar vexfeogaa (koken, peptiaatie Bat
a» KH4O&)*
Vit da hiexfcevaa behandelde ondersoekingen kau aangetoond worden
dat da raataranda vochtgehalten,na behandeling »at organlaohe
-vloeistoffen» na vervolgena droogdaapen an drogen bij 105° 0t
liapaald worden doorde dialeatrialtelta-aonatante van da arganlaiii»
vloeistof waarmee de grond het laatat behandeld la*
In fig. 1t sljn voor da drie grondan da raatarenda vooJtfîgehaltan na verdaaping van da arganlaehe vloeistoffen an na drogen
Hij 105*0 tegan da di81aatriaitaita-aonatantan uitgezet van da
laatata organische vloeiatof «aaraas desa grondan warden behandeld.
Hieruit blijkt dat dit resterend vochtgehalte eenvoudig raakt
avanradig ia mat desa di*l.-constante. Xs da laatata behandeling
ast bensol af tetraohloorkoolstof geweest, dan sljn ds resterend«
vochtgehalten hst hoogst* Basa vloaiatoffan hebban bovendien
praotisoh gaan dipoolneaent in tegenstaillng ast da andara gabmlkta vloeistoffen. Blijkbaar ia hier da binding tassaa da
deeltjee onderling sa laa geworden» dat deaa na drogen voor een
belangrijk deel nog loa van elkaar liggen» waardoor «ij» in watar«
braoht» weer gaaakkalijk water kannen opnaaen an dua relatief
ge resterende vochtgehalten besltten.
Naarmate da diH«-aonatanta groter wordt» ia dua da onderlinge^,
binding der deeltJee door gariohta orgaaieche vloeistofaolecalaa «
aterker,de deeltjee plakkan onderling aterkar» waardoor da ras
terende voohtgehälten kleiner worden«
*>
Sat da gronden na afdaapen van banaal an tetra an daarna drogen
bij 10f®0 niat volkoaen reversibel siin gebleven» kan liggtn aan ^
het fait» dat bij da voorafgaand* verdvftglng van water daar bas»aal of tetra (via taasentrappen bijv« aaatan) niet al hat oorapronkelijk aanweaiga water la verwijderd. Het kan ook siJa» dat
das« gedeeltelijke indrogtng toah nag veroorsaakt wordt daar
Ittohtadaorbtia of ander« kraohtan (van der Waalaaha krachten).
Ba aogalljkheld bestaat rerder dat het» geringe» dipoolaoaent
van bensol en tetra verantwoordelijk ia voor da gedeeltelijk« iadroging*
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Van volkomen ra1
Ht THwate*
fgfti fft.UW Wlafl TM! Iff &Jgaaaraoaaa aronaant
Indien de varkittingathaorle joist is» aoet ook een aftel
van da reveraibiliteit optreden» als volkoaen revereibele gro1
ander hoge druk worden uitgeperst» sonder dat tijdena dit nltpaxw
aen water door verdaaping verdwijnt* Oa dit te eontrolaraa werden
«akela reveraibele monster« In het Bodeakundlg lab. van da Uraatie van da Vieringeraeer ta Kampen onder de genoemde omstandigheden
nltgeperat« let persen werd baHindigd wanneer nog alecht« enkel«
druppeltJee watei* afvloeiden*
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Figuur IÂ
Het verband tussen de diëlectriciteitsconstante van de vloeistof
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tût de harde HMflgipirit« eehijvea werdea m kXeia# s«fctjven
••t witii «mi een kwk«GOiMr gesnodea* «aap*» «X« sedaaig #>
de|imm «ijse 1t en la werd bepaald» la mb to»#«# geval **i
den 4# eohijfjas fijngeaaakt «un» tm evenaena op ie gewone
«lin It en 1# werden tepdll» Later werden soul ««|l|f|«i ala
fijageaaakte eohijfjea eerat 4 wekea (ia pXaata van d dagea mém
wW» Md« H|<• gewone mwi&mtcliémUai)onder watar
gaiwouden, waarna hierin eveneens Ht «a 1# werden bepaald (tabel
**Ôit A«i» oijfera blijkt dat So va» de aitgeperat#
steeds iets kleiner 1« dan Ho va» do oorspronkelijke
Set lijkt waareehijnlijk dat het persen neg iets het
door het drogen heeft vwrsterkt« Dit geldt al«t» of la alatem
aate» voor da fijageaaakte sohijven* welke reeds 4 weka» onder
water hebben gestaan»
Et is ia au# gevallen door hot uitpersen van do grond
hogo druk flink gedaald n*l# tot ooa Hlgraad van ongeveer 2*9
goi
(voor Hto on Ho do waarden vas d# oorepronkeiijke
oorapronkeXijke grond fonbaoa)*
" cl; grond heeft iate
m hog*r* Bt-waardea» aat
De fijngeaaakte
«et hot water t:
vorklourd km worden ait ««a beter* oontaot
contact aot
tijdens
do bepaling (6 dagon ondor water)« De aa 4 wekea ondor water
ataaa bepaaXde waarden sija weinig veraohlliead m vaak M3H
iota kleiner dan wanneer at diroot word bepaaXd« Dit fait kail
vorklaard werdea door e«n geringe aate vaa indroging* 9# uitge»
bepaaXdt voohigehgltea waren iota Xager dan bij da diroat ait*
evoerde Et bepaling«»* la olk gevai blijkt ait dose onderaoe~
lagen» dat ook door uitpersen ondor bog« druk ooa aaaeakittiag
van do grond optreedt. waardoor do rovaraibilitait daalt*
Mon kan sien ia dit verband afvragaa of aog aanwesig# i
tonoellen in voeaaateriaal bij drogen platgadrakt worden an
daarna niot ®«er op kunnen swollen! Hierdoor soa do irramvalu»
btlo indroging kannen worden verklaard* Door Dr* äohuuraaa wart
hiervoor oaa nioroaoopieoh ondersoek ingaateld «aarbij ia da
«»rato piaate hXeek dat ar gowooalijk wainig iataote eellea
aanwesig waren en ia da twaede plaats tot vaa aaaenplakksa
door drogaa aiota to eonataterea vial« Bovendien aardas deae
proovan ganoaan aat ondargrondaoaataraf ia da iadrogiag vindt
vrijval altijd ia da bovenlaag vaa 0~30 à 10 aa plaat# #a
aangeao&ea aag aal wordaa dat ia desa laag soar «aiaig iata#t#
oollan aanaasig sija*
Indian da tbaoria joiat ia» dat door varlias aan oppervlakte
als gevolg van lrreveraibel attaanbakkwi van de deeltjes het
voohtbiadend veraogaa terug loopt aoet oagakoerd door fija
aaien van de larond dose veehtepaaae bevederd «ord«a* Qm dit
na te gaan is 6e %%} 103*0 gedveogde9 fijageaaakte ea door ##«
2 a«iu aeef gasecfda grond gedurende periodes van 1$ ea 49 «r#a
in oen kogelaolen gaaalen» se proeven sija verrioht aot de vtib»
gende aonatera (tabel 19).
De resultatan van de proeven sija opgeaoaaa ia tabel 20«
Bij de Ho bepaling aard het moamfr op de normale aaaittr
gedroogd bij t0f#0 daarna 6 dagen onder aatar gaset« «fgeee»»
m ^resterend voahtgehalte bepaald door drogaa
bij 1oS*0« Sil de gemalen aonstars bleek Ho (val* bij droog
aaien) hoger te sija dan de Ho.waarde vaa do eoreproakalljk#
«lot gOHsXea aonaters. Ha da bepaling vaa het reetwand xo«htg#~
halt# (lm aadat het aoaster hierto# gedroogd aas bij 109^0)
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«ord doao grond mmv aot aator opgoroord» I dagon oada* m%m
MMlt «Mm opnloaw So ao*d topaa&d« Soso aaordon ai|a '
Bi1 fmaU« So II vas do aiot guilia aoaotora !•iw
ooa Bonaordo «ad»t do imiIi» f««r do proof Uj 10p0 godroogd alla* Daarna ai|a do godroogdo mmmtmm oaî
fclijroa «taon «i «m «ai«» rœhtopnaao aogolijk. Boarem ia «••?
godrôogd Uj toi^ «a B© ImmU»
Oit do oijfora fclijkt «al «a rootorondo voohtgoholtoa door
«alon indordaad atotk gootogoa aija« Sat aoloa gooft hat
groetoto affaat» rormoodolilk oadat MorfeiJ tovono «m iatoa-»
«iof aaataat «•»
"
"
Iii droog aal«a fijao*
vorkittiag
M|drogan
dragon «en grotor
opporvlok voor «ator
Ittiag MJ
<
lijk fcUjFt*
,
Sa d»ar van bit aaloa hooft woiaig iav&aad |«k«Ay llijklaiv
la hi| 15 «BIT Mira hat offoat rooda vrijwol cal»ol wrteifia«
la fi^iatf 1# s&ja da «i-«Möraaa aa 15 aar aua aiigogoa»
H007D3TÜK XT
OHDKRXOffi HAAS SB MOOHLIJEHEDBS TW •3BBSNKXM«
a» iaaw< ~>
Saar hot aator hi4 hot indrogiagoproooo 4« hoofdrol «p«olt»
la hat van b«laag aa ta mm «f «a hat iagad*a«gdo
rtinriB op «ea kortor of laager aaataat aot wator
njiflin
Mwmww
mnij t&kilA ffOBâta bi
WNP
JÊP**
^F^IP• AAAJMMI*
~W "WWW
Wi
load« vaahttoootandoa «a ait divorao toovaogingoa ,
...— tijd —
——
(h aorocoldo IlHOT nvÂta aonatora noncaion aa luit virion
van do rovoroifeilitoit aa to gam« 9« proovon vordon ailfitooH
aat da volgoado, ta voldo ataxie lngodroogdo groadoa (tahoi t1}l
Tan lodor van doao *0noter« wordoa drio aorios goaaakt aaagt»
hi4 do greadoa ramattafaXiiii
4, i« i^Mtn 1ia*saa vaa 30 <ai Xoagt%|tynH4 awNUw aaama
doso lialsoa in grotoro Atmm raton oador «ator «ovdon
aohottdoa (aaaüN^a aariaii
ffl BitH buis« muH 10 aa ionata aavaid •**'*•«'- mami
»• ia
do oadorkaat van da liaiaoa jaiat ia «ator «oploatot
doa
* (t
* '
sfcJi
0« ia 00a aooi voohtigo toootand ia glaaoa pottoa wrtai
MlaratUt aot ooa sodaaigo Mokkia«» dat iaafet frtj k«a
binaoatrodoa aaaar voobtv«riioa aevaal aogoiljk voavkoaoa
ward* Zoaodif word «otor ^ijgovttid«
M aariaa A «b B atondoa lii| koaortoaaoratanri aorio 0 ia
•» Ï™W»F MJ AJ-IFO. »MA« STAM M.IMWMI
* s,s «raa «Mm * 0,1 «pu XaBn>4 y«v soo|W iMlitAMg*
aatia fia doao aoatatoffoa. fakol ta gooft hot mlioaa vaa
•oogixieoa van da wookilloado anjoatmt hot oohoaa wm voor
te fei« oorioo A» B oa 0 hotsolfdo.(- hot^toat» aiot too«a~
• « wol taogovoMd)
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Ba Irl« aouliri ««rtta aat da batraffaada «toffis Mali
toaaaak, OaCO* tus* droog gaaaagd* foor alla aarias wardaa 4«
voadiagaatoffaa la kat aaagwatar opgaloat. Ba aftroba firi« ward
alka # wakaa baaaaatard» te andara «cri«« IUI 0*a aa ff aaandaa»
V« kat garaadkoaaa van da aaagaala wardaa hiarla dlraot da
St aa Bo~gatallaa op da gawont wliaa bepaald. Sit aija da« te
altgaxigaaljfara* Zu da taballaa 23 t/m 2* »lia da raaoltataa
voor da dria aarlaa gagavaa» gaalddald voor da drla graadaa.
Da ultgangaoljfara slja la da koloaaaa vaa 0 wakaa raap. 0 aaandan gaplaatat. Hat blaak a*l* dat kat gadrag ran da drla,graadaa
prlaalpltal alat varsokllda soala ook blijkt alt tabal 29
waarin da raaaltataa ran ankala objaotaa voor da drla groadaa
afsoadarlijk slja varaald. Ba gaaiadalda oltganga Bt-wàarda
vaa te aoastars waa(8 (tabal 21).Daaa waardaa alja anlga tijd
•aar te proof bogoa bapaald* Kadian aardaa da graadaa la jataaakkaa bapaard, waarbij blijkbaar aaa aakara varkoglag vaa da **
ravaraibilitalt (varaoadalijk door vaoktaaatrakkiag} kaaft
pl&ata gavoadoa» daar voor da graadaa aoador toavooglag la da
uitgangatoaatand (das dlraat aa kat garaadkoaaa van te aaagaala)
gaalddald aaa Bt-waarda raa 77 aard gavaadaa* Baar da var»ak.4-llanda taavoaglagaa weinig veraohilleade affaataa oplavardaa
slja da raaaltataa vaa aakala objaataa
a.l. 1. gaan toevoeging
té 4*5? CaöOj toegevoegd
an 3» 4#8p CaCOß • S? saik
la flgaar 1$ tagaa da tijd vaa bewaren uitgeset. Uit da taballaa
an flgaraa blijkt la da aarata plaata» dat kat toevoegen vaa
roadlngaatoffaa welalg af gaan veraohil opleverde. Ba %waardea
wardaa la alia aarlaa lata koger aaaraata da graadaa langer la
da varaakllleade voakttaeataadaa verkeerd hebben. Belaagrijk la
kat opaarkelijk vereokll taaaea da Bo-waarden vaa kat nfet bekalkta objeot aa te Bo~«aardea vaa da bakalkta objeetea* Ba bekalkta graadaa kabbaa onaiddelijk aa kat aangaa aaa kagara Bo-waarde»
d.w.*. aa drogaa lata aladar atark lrravaralbal la aa drogaa
bij t05*S# Rat vereekll wordt wat klalaar aaaraata da graadaa
langar bawaard slja* Basa stijging vaa Ba door bekalklag la
ook bij aadara proavaa gavaadaa aa kaaft gavalgaa voor da
barakaalag vaa da B-graadt Waaneer bijv* vaa twee valdaoaatara
aat gelijk kaaaagekeite aa galljka Bt waarda aaar aat varaakll*
lende pH» da Bo-waarde bepaald wordt, daa vladt aaa la kat al
ge*een aaa kogara Ho-waarde vaar da graad aat kagara pB aa
dleateagevolge aaa lager cijfer voor da B-graadt daar Bio
balda groadau alt da ataadaartearva afgeleid wordt aa daa ge24jk
la* Ba B-graad «1jat di&a aan lagara ravaralbilltait aaa ala gavolg vaa da kaga Bo-waardat aaa hoge Be-waarde aoat aaktar ala
guaatig aardaa baaofcouwd* aaa kan klaraaa oatkaaaa daar aak te
Bo-waarda alt da ataadaardgraflak af ta laaaa of wal daar da
groadaa vaar da Bo~bepallag op aaa galljka pB ta braagaa (uitwaaaaa aat vardaad HOI)* Oa la da taballea aa flgaraa daaa
fout ta varaljdea* ie bij da barakaalag vaa da B-graad voer
alla ebjeetea uitgegaan vaa da Bo-waarda vaa kat nul-objeet
(daa aat lage pH) aa alat vaa da bapaalte Ba vaa kat Objaat
aalf*
Bat balaagrljkata raaaltaat vaa daaa proavaa la da atljglag val
da ravaraibilitaltagraad aaaraata da graadaa langar aa aaaraata
aa aattar bawaard slja* Bij da aaala-aaairoba aaria aa da aaatroba aarla gaat da atljglag daar tat aaa pall waarbij ia da prakalat aaar vaa ltravaraibala lndroglag wordt
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Sat Wijkt due aogalljk 4«aa grondin alleen 4oora«vo«htig
I« bottflift MB HUN roveralbiliteit Ii g»vaa. Ä* la ia «waaaataaaiag M« 4« raaoltataa van 4« pro«fval4«a waarbij ttfA
tat voehtlg aakea van 4« «rond 4oor infiltratia
**•.
terwijl hiermee m 4ai4alijk« atijgiag va» 4e reveraibilitait
JMOMVftfi C&SMK#
Tuaaen 4e varaakillaaAa obj«at«n la afgeslen vaa 4« io*loa4
•an de pH op Ro walalg TITMIOI. Enkel voohtlg houden heeft wij*
«•1 us aven goad of beter reoultaat «la wanneer aog andere
atoffaa toegevoegd werden. Hat lijkt er wel op dat hat objeot
nt aolk an ook dat aat aakalaaarda vooral aanvankelijk wat batara
reaultaten geaft« Mt kau war aaik verklaard worden alt kat hoge
K-gehalte (peptiaeran4e warklag)»
Boa kaa alak sag afvragen of 4a ia*iae4 van voohtig af. aat kawaren sag afhankelijk la vaa 4a altgang»«JUgraa4« Bat la a»X» aaga«
lijk 4at gronden 41a aag alet atark ingedroogd alja gemakkelijker
aa anellar op aaa hager reveralbillteltapall gabraaht kannea
worden 4aa gronden dl« raa4a atark ingedroogd aija. Beaalfda
proeven ala hierboven beaohreven (achter allaaa aat 4a aaadUaaair*
ka aa 4a aaalrobe behandeling) werden harhaald aat aaa viertal
gronden aat raraakillaada B~graa4| daarbij word al af niet CaOOj
toegevoegd. Da aitgaagataaataa4 Tan 4a aoaatara la la tabel 27»
da reaultaten alia la takal 28 aa la flg. 14 weergegeven. Hieruit
blijkt dat kot uitgangspunt niet vaa reel invloed la»
Bat kaald la# vooral bij 4a aaakroka aarla onregelmatig. Ba
aaaaara 2ÔB 48? aa 281489 gaven aaa vaal hogere atljglng ia
si«n. Sit alja twee groa4aa vaa kat oude land (raap* HeiJe Zegveld
aa Stolwijk)t terwijl da aaaaara 28B486 aa 2&B488 afkomstig nia
alt droogaakerljen (ra«$• klelveen op katteklei aa veenproflalJ.
Bat ia aaktar ailiaawr niet ta aaggaa of dit wal of gaaa toeval la%
Orerlgeaa aijn da raamitatan de«elfde ala bij 4a aar4ar kaaohravan
proeven* Bil al 4aaa proevan kad bekalklng weinig lavle«4 op 4a
atljglag vaa 4a ravaraikllltalti alleen 4a Ba-waardaa atagea lata*
BIJ de bepaling vaa da raataranda vochtgehalten worden 4a aoaatara
latanalaf aat water ia aanraking gekraakt (4 dagen on4er water)«
Ba gevonden cijfers aeggan due wal lata omtrent kat voohthladen4
vermogen, aaar weinig avar da anelheid «aama aaa aekera hoeveel*
held vooht opgenomen aa gebon4an wordt. Za 4a praktijk ia 4aaa
opnamesnelheid aog wal van belaag) wanneer bijv. op aaa veeagroa4
eia ragaakal vaa enkele miliaeters valt» dan ia kat alat ia 4a
aarata plaat« van belaag koa graat kat totaal voohtbln4en4 var»
aogen la aa gerulae tijï aontaat «et water (raataraa4 voahtgahalte), aaar «al af 4aaa geringe hoeveelheid (1 aa vocht ketakaat
«aa toaaaaa la vaaktgahalta ia aaa laag vaa 20 aa vaa • 1jf vaa
4a atoof4roga grond waaneer «a aaa steof4roog voluaegewieht vaa
0»5 aaaaaaaa) opgenomen kaa «or4aa la 4a till dat 4a ragaakal valt
4.w.a. la aakaia aren. Bea kaa alak voorstellen daffeese opnaaeanelheid allerlei faataraa aoala bijv. 4a pl vaa lavlaa4 kaaaaa
alJa# Oa dit na te gaan werd «aa proef aaagaaat «aarkij grond
vaa twaa sterk ingedroogde peraalea en vaa «aa alat ingedroogde
graad al af alat gaaeagd aat 1 graa «a00| par tOO graa grond la
glaaaa bulsen van 2,8 aa 4iaaeter werd gevuld( la d« val4voektlg«
toeataad).Bovenop 4a graa4aallaa «ar4 «aa laagja graf saa4 aaa»
gekraakt» terwijl 4a oaderkaat aard afgaalotea daar aaa laagja
flja grind, dat alak taaaaa twee kopergaasjee bevond. Ba gewicht«hoeveelheden vaa 4a alat- an «al kakalita «uilen vaa aaa graad
«araa avan graati 4« aallan waraa 16*20 aa laag. Baaraa «ar4
gedurende
|
2 1 ««kaa dag«lijka bovenop 4« liant aaageetaapt«
sullen een hoeveelheid water gekraakt avaraaakaaaada aat 6»9 aa
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Sthalva wit grtaA ia vtlAvtthtigt toittiai «wrA At çrttflT ttfc
aitgtvtarA ait grtaA Ait wa tt vtrta gotA aat
}*} ft tieti*
grtaa) tat gaaaakt» AMT vtroaAtratalA kaa ««rAta Aat At tpataa»
aiicBtoUjk ia vin At vothttotttanA «atria At gronA vti
kMrl. Bijj At aitvttriag hlttk Aat htt totftrotgdi "rtgta"«attr
hij tUt aailta wer tta «root AttX door At groaA Ut|ta Aat
Aat tlttlitt ralatitf atialg «ator «t*A vaatgthtaAta» Itjtó taa
hat htgia tit in hat tiaA vtn At prttvta «arAta At vothMhtltta
ttpattfU St aitgaagatttttaaA vaa At grtaAaa it ia ttbtl 89 aang*»
***5#ia tahal 89 vtratlAt «aarAaa aija fctpatld gtvaiat tijA
voordat aat At hit* botprokta vrtavta fctgtaata wtrAjMjhtt
At yrttf kanata At It ta It «tarAta (Attar hat ht«artn)
itfiTtaAtra gtvttat aija. Sit ia tthttr «tta fctmar, Aaar At
aitgangatatitaaA votr At htktlktt ta aitt btktlktt grtaA ttttAa
Aufigli ia gaattat» fahtl 30 fttft At rtaaltataa taa At proaft
It itit ratultattn blijkt la At otrttt plaat» Aat At vüA»
•tätigt IngtAroogAt mnA (A*«.a. At op hot oog tttr Artga
inaA) aagtvttr At htlft vaa At totgtAitndt "wn#* hooft wit»
gthaaAta* Sit ia vtratcfttXiJk httat&fAa tffttt tit htt aat
«trAta taa ingtdroogdt grtaAaa tt vtldt ia At vinttr« Btt vaat»
gthoadtn aattr Ml «tl ia httfAaatk oapillair water gtvttat
aija* St gronAta waaraan taa tt vortn extra vatht ia tatgtvatgA
hoodtn ainder vaat Aan At vtldvothtigt gronden, «aartthijnlljk
taAat haa vtraaAigingtpaat eerder tavtikt ia» «ant At aiaAv»tht~
gthalttn aiJa vatr helde teriea ongeveer even hatg. St aitt
lagtArttgAt gronA neeat eveneena vael ainAtr «attr tpt «at veiw
ooraatkt ia Attr hat attr hoge aanvangavoohtgehalte. St htkalking heeft atl enig effett gehad« aaar htt vtratMl ia gtring
atAat «tl aaaftatata atf «orAta» Aat btkalking vêif At tanaattntlhtiA taa «einig fcettktnia ia* Zoalt hij andere proeven treedt
ook hier tta gtriagt daling van Rt ta tta atijgiag taa Rt op Attr
verhoging taa depl*
B» iMlMâ M to* — —« —a* «B lib.
Hit At praktijk «aa tl totktaA Aat At tjrpittht InArogingavtr*
athijnatlta ia hat talA paa optrtdtn hij gthaltta aan «a att#
Ait aorta At 10 à 15* liggen. Sij lagere peroentagtt gaat htt
klti-Caf sanA)karakttr overheeratn. Waaattr At verkittingtthtarit
laitt ia ata Ait ttrathijattX wrklaarA kaaata «orAta Attr am
ta aaata Aat At taaA- m tliDAttltjtt Aie «ioh taaata At vtta«
Attltjtt htvinAtn« vtrhiaAtvta Aat htt vtta ttatwpltkt% Sr kaa
Aaa Aaa aiaAtr gtaakktlijk vtrkittiag ta Aaa iaArtgiag MtrtAta.
gtttttat «trAta Attr rtvtrmtl vata
tt atagta att aaaA ta tÛLih ia ttrtthilltaAt atagvtrhtaAiagta ta
hat atagatl vtrvalgtaa tt latta iaArtgta. Tttr Atat prtavaa «arA
aitgtgaaa vaa t«tt rgvtrtibtlt aonattra» «aarvaa At tigtaatha&ata
ia tthtl 11 aaagtgtvtn aija. St atagatla «trAta atatagaattlA
J®?
ï®î,,!î#i5#î4-î^rtï51,MlX Wl|t oftrttaktataAt att vttr*
I«9-1185^1#0-0»75-0»50-Of25 m 0#189 gr. Arogt atof9 ia tta aa
5#ï y g^Ajttgtlijk tt atagta att 4 graa van At aiatralt fxra
^a vm 90*74 a»* 39*90 aa» 8«1A aa ta<8 aa* far vttrtraaiag
vtn inAsrogiag tijiaaa htt atagta aarA atttAa tta patataAt hatvtelhtiA gtAttt*«at«r ^ijgtvotgA. Taa At vtrkrtgta
aija Rt ta Rt tf alltta So ^tpaalA«
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Set voeht« vastgehouden door do 4 «M van 4« gebruikte frwli«
•a doer 4i bodea tu bet kroeaje» waarin A« bepalingen aija uit
gevoerd* la blJ 4« berekening van 4« uitkoaaten 1» rekening ga»
praait# -

De bepaalde St «a Bo-waarden van 4« vereohillende aeageole
alia due 4« waarden voor bet vnaliRtasIlMÎ va» bet mbh4 »itinkt la preoenten via 4« dm* «tof vaa kit fnA»«tiBi4«ll*
kunnen due onderling vergeleken worden« la tM 32 aija te
resultaten aangegeven.Uit dose eljfere blijkt ia do eerete plaat«
dat 4o Rt-waarden voor 4o aonatera aoa4or ainerale fraetle »at
lacer aija 4an ia ta&el 31 aangegeven la* Bit la verooraaakt
doordat 4e analyaee ran tabel JO geaaakt aijn nadat de aanatera
la bet veld geaoaen aija* Daarna alJa 4e aonatera la geeleten
blikkea bueeen ferulae tijd bewaard voordat aet de bier beeebrevea
proeven werd begonnen« tijdene bet bewaren la blijkbaar eea ge»
ringe verandering opgetreden« Bovendien aijn 4e oljfere van
tabel 31 niet geoorrigeer4 op bet vooht dat door 4e bodea van kat
kroeaje vaetgehoaden wordt* Ia 4e twee4e plaats blijken 4e Rtwaar4en van bet veenbeatan44eel van de aengaala kleiner te wor4en
(bij 4a fraotie 2-16/a aanslenlljk» bij 4e an4era fraetiee ala4«r)
naaraate bet aengael aeer aiaerale fraetle bevat. Ben verklaring
hiervoor la aoeilljk te gevent tbeoretleeb aou Ht vaa aoneter
291406 bij alle aengaela J6l aoeten aija* Misschien bebban we
bier te 4eea aet een buaua-klelbindlng* Het belangrijkate reeultaat la eobter 4at 4e &o-«aar4en vaa bet veenbeetanddeel duldel^k
atlJgaa naaraate «eer ainérale fraetle aanweaig la* Merkwaardig
ia dat 4e H®-waar4en vaa 4e aengaela aet 1,50 gr» veen per 4 graa
fraotie la 4e aeeate gevallaa lager aija dan 4a He-aaarlea vaa
bet veen aoa4er binnenging* Bit ie aoeilljk verklaarbaar« Betself
de geldt voor bet feit dat 4e fraetle vaa
ain4er goede
reeultaten geeft dan de fraotlevan 35-50/u. Mlssehien met bier
worden gedaabt aan vereebllleade iatenaivlteit van fcengaa bij
bet gereedaaken van de aengaela*
In fig* 17 aijn de Ro-waardea voor enkele fraetle* uitgeaet tegen 4e org* atof gehalten vaa 4e aengaela* Hieruit blijkt
duidelijk dat 4a Ho-waarden stijgen wanneer bet erg* stofgehalte
lager wordtf bij 4e fraetle <2/u blijft bet veengedeelte vrijwil
geheel reverelbel» wanneer veel vaa 4e fraatia la toegevoeg4*
In het algeaeen blijkt In4er4aa4 4e Invloed pas goed aerkbaar te worden bij org* etafgahaltea beneden * 1QJ** Dit la la
overeenateaalng aet 4e reeultaten vaa Baainge 4ie von4 4at bij
aengen aet klei ea kwartaaan4 4e grene waarbij 4e groa4aa neg
indroogden lag bij reep* ongeveer 11 en
org* atof*
9e betekenis vaa 4eaa reeultaten voor 4e praktijk ia vexaoedelijk niet groot* Boor beaanding en/of beklellng aou aen 4a
lndrogiag kunaea voorkoaea» altbaaa waaneer aen voldoende aaa4
af klei aanbrengt* Het beao41g4e aateriaal la eabter in 4e vee»»
streken van Hollan4 en ütreebt aeeatal niet aanweaig* lear 4it
«el bet gevel la kan 4oor beaanding of beklelXng toderdaad bereikt
worden dat bet gevaar van indroging afgewend wordt* Mt kaa veeral
van belaag aija voor groa4«at waarvoor eea 41epere ontwatering
onyeraijdeXiik ia, In verband aet bet verkrljgea vaa eea v«14aaa4«
ontwatering ia lageie gedeelten vaa 4eaalf4e çolder« Kaa aril er
eahter naar aoetea atrevaa 4it te voorkoaea door een 4ergelljke
pol4er ln afdelingen aet veraabillead peil te ver4elea»
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BIJ InvliMB Tata eon grond wordt water onttrokken in A* vor*
van ija. In verband hieraee rooa do vraag of Aoao wateronttrekking
ook irreversibele indroging Ina verooraaken. Xa do praktijk kant
»•a ««a hot doorvrieaen vnk eon fanatic« invloed too* Soor Saat
word reoAa aangetoond» dat door bevrlesen van veen to krimp ge
ringer wordt «a Ae hoeveelheiA oaplllalr cpßeaogen water Hi A«
droge ringaethode volgena Mig »terk veraeerdert* Bit wordt veroorsaakt door het ontstaan van grovere oaplllalre raiaten door
hot bevrleaea*
Bo aerate proeven in Ait vorbaaA werden uitgevoerd aet( niet
ingoAvoofAa veengronAen» welk« na aanroaroa aet vais imter go«
AaroaAo 1 Aag in ooa tirtmH» blovaa «taan» «aar»» ao gedareaA«
1» 3 «a 7 Aagaa bevroren «arAea gehouden(Mj 11-13*0 onior n^L).
Va ontAooien werAoa op Ao getéaa wijs« Ae Rt- «a Ao Ra-gotalloa
bepaalA* Sr word TOOT gesorg* Aa* tiJAona Ito* bevrieaon gooa
•orA—pjag optrad. Kot deaelfde aonsters werd Ao lavlooA wan
afwlsaeltnA ioTriosta on ontAooioa nagegaan» waarbij or eveneen«
•oor gesorgA word Aat verdamping uitge«loten wao. Bij Aaao proof
worAen Ao volgenAe variaties genaakts
0 t aiot bevroren; 2 Aagon aot water gaaaagA in exsioeator
X i 2 Aagon bevroren* 2 Aagon ontAooioa in oxalooator
XI i idem auar & x bevrieaen «n ontAooien
XXXt oio X naar 3 *
XT t als X aaar 4 s*
Xa tiktl 33 aijn Ao roaultaton vaa Aoao proeven aangegeven.
Hit Aoao eijfere blijkt Aat Ao Rt-getallen over hat algeaeen
«leehta «olaig afnemenj van oon aehaAelijke indroging door hot
bevrleaea ia go«n aprake. Herhaald bevrieaen an ontAoolan hooft
oon atorkoro werking Aaa lAaaaal bevrieaen an ontAooioa* Be Rowaarden noaon Aoor bevrieaen iota toef op Ao verklaring hiervan
koaaa we nog terug*
ïïit tabel 33 krijgt aon Ao indruk Aat Ro voor Ao atork vor»
toerAo gronAoa ainder toonooat Aan voor Ao ainAer verteerde
gronden* Hot lijkt er Ana op dat Ao ainAer verteerAe gronAoa
aioh na bevrieaen ainAer ver irreversibel laten indrogen« Qa
hieroatrent wat aoor te weten te koaen werden bevrlezingapreeven
iftltgevoerA aet een groter aantal (aeeatal) reveraibele gronden,
waarvan Ao verteringagraaA to volde waa beoordeeld. Baamaaot
ward van Aoao gronAan Ae C/K verhoaAing« hot K-gehalte ia Jf vaa
Ao org« atoft hot £ roalatonte huuni«(onoploabaar la 8o£ H280â)9
k«t £ opgaloato huaua (oplosbaar in 80* H2SO4) an Aa i«f. aatltor«
noire bepaald. Bij Ae bepaling van Aa matière noire worAt Ao
groaA oarat oitgewaaaen aet verdund HCl, vervolgen« aat water
an daarna geaohud aot 10£ NH4OH. Ba la da mtfOH opgaloat« org.|M
worAt bepaalA« Ba hier genoaaAe grootheden hebben Ao pretentie
een ala of aeer goede aaatataf voor da voteringagraaA te «ijn.
Ban gaAaalte van Aa aonatera werd aet rola water gmengA aa
geAurende 8 Aagaa on 2 maanden bevroren gehouden (- 13*0). Hierin
warA na oatAoolea op Ae gewone wijze Rt en Ro bepaald» hetgeea
ook geaohieAAe in Ae oarapronkolljke aonatera* VerAer werd aot Ao
veensohijfaethode van HuAig Ae hoeveelholA water por 100 graai
droge atof bepaald, welke aa 1 On 200 aar werA opgenoaan in Ao
«erst op vloeigrena gebrachte an Aaanta bij 30° 0 gedroogAe veea.
«Ohljven» Aio vervolgen« op voohtlg «anA geplaatst werden.
Ba reaaltataa aija weergagevaa in tabel 34*
tilt de gaaidAelAo oijfera «nAoraan Aoso tabel voraélA# blijkt
Aat do vortarlngograaA «aaanhaagt aet het tuaaaagehalte A.w.s.
Aat Ao variatie« ia Aa bepaalde gehalten aan aatlbre neire «aa*
«owel «aaoa kunnen hangen aet A« vorweringegraad al« aet h«t ga»
halt« aan organisoh« «tof«
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HlsrAsar kan aaa A* «tljglag in» A* G/W whoadlng *aAa Aallag
van hst g*kalt* aan oplosbare karna bij tosnsasnAs vsrtsrings«KV"* im
ca »w Wfnawar— **"»
*«•
kaaaaa wordsn. fardsr blijkt At «M vaa 4« gshaltsn MI
fear« en oplosbar* kants vsr bsaaAaa Äs KW ts liggen, vaardo<
Aa waarde van Asaa gshaltsn garing worAt.
Ook bij Asas prosvsn blijkt Kt door bsvrlsaaa
dslsn«>
»elf* am 2 maanden bij -13®C» BsAsakt am aa dat verdaaping baltaagaslotaa «as aa Aat aaa land alsshta aaldsa vorstpsrlodsa vaa ^
langer dan 2 weken ksat, Aaa volgt hieruit Aat alleen door bavrlsasa «wa sahadslljks indroging kaa aptradaa* fcaa Asas taak na aaa
vorst}srloAs la ons la&A optreden» Aaa «aat Asas la As ssrata
plaats vsrooraaakt alja Aoor Aa vsrdaaping tljAaaa As varatgarlaAa<
Kaaakaaasa as As Aallag van Kt aa kat bewaren gsAaraaAa 2 aaa»Asa op •11»C taa opaiohts vaa Xt voor hst bsvrlsasa» Aaa blijkt
Asaa laag ts alja voor Als gronden waarvan As K-graaA belangrijk
lager la Aaa 10 (aa 4-$)* Mt ligt vaar Aa kaaA» Aaar Aaaa aaaatari
reeds aalga ladraglag hsbbsn ondergaan. Ook As bij As aaAsra
aaaatsra aanwsalg* stijging van Sa vonden we klar alst af la
gsrlags aata» Dsas aonaters sija bij ds volgende besohouwingenniet
a 2f^^r^;°;;n^d«r« aaaatsra blijkt saaaa ts kaagsa ast
As varvarlagagraaA sa kst gskalts aaa org« stof (al* Aa gaa»
oljf«ra ran tabifl 34)«
Xa figuur 18 la kst vsrband tuaasn de daling van Kt (abaolaat
ssa relatief) aa kst gskalta aaa org.stof aangegeven. Ofsskooa
alst la alt ts aaksa» «alk gsds*lts van As Aallag vaa Kt saasa»
kaagt ast kst gskalts aaa arg«ataf sa welk gsdeslta aat Aa var»
«srlagagraad#lljkt kst «aaraakljalljk» Aat «o«al As absolute
als As rslatlsvs Aallag assr saasnhangt ast kst gskalts aaa org*
stof Aaa ast As varwsringagraad» 8st la laasra logissh» Aat aaa»»
aata Kt grotsr la« assr alst capillair «atsr overgaat in aaplllalr
water, Aat tljAsaa As bspallag van Kt (Aoor kst osntrlfagsrsn}
wordt verwijdsrd«
Oak As atijglag vaa Ka Aaor bsvrlsssa hangt ssasa ast kst
gibilts aaa arg« atof (tig* If)« Bs atijglag vaa Ka Aoor bsvris»
aaa «arAt vermoedelijk vsrooraaakt Aoor kst alaAar asasnhsngaa
organlaoks stof aa kst bsvrlsssai As aaawaalga blaAlagaa»
vsrklevlngsa taaasa As Assitjsa worden gedeeltelijk opgeheven
MI bij kst Aragaa bij 105*0 vaar Aa Robspallag traaAt alaAar
gemakkelijk saasabakklng *p Aaa vAdr hst bsvrlsssa* Ssaa vertoetsrlag vaa A* atraataar aal oa d*s*lfAa rsd*n ala bij Kt atsrk«r
alja» aaaraat*
aaaraats kst
kat arg» stofgshalts hoger la* ïanalatta
Tenalatta «srA *
aak
As vssnsskljfastkods vaa SaAlg tosgepaat aowsl voor ala aa kat
bswaraa gsAarsaAa S Aagaa bij -13®C» Aangsaisn As vssnaahljvsa
bij Asaa astkoda» nadat As graaA eerst op As vlaslgraas la ga»
braakt, sarAt «orAsa gedroogd bij 30*0 voorAat as op nat aand
«ardsa gaplaatat» heeft da oorsproakslijke grootta van Aa K-graad
gssa invlosA assr« fa kann«n Aaa voor Asas bssohoawingsa aak Aa
graadaa aat lagsrs uitgangs lUgraad la aaaasrklag nmmh Hst ba*
vrisseavoiid plaats nadat As çrottA cm vloalgrsna in As rlagsa «aa
gsbraakt* Daarna «srAaa aa gs&oogA bij 30®C (svsnala Aa alst ba»
vror*a vssaaaklivaa} sa op ssa veaktlg aaadbsA gaplaatat.
tilt As gsalddslAs oljfsra vaa tab3 H blijkt «al dat As
epaalgaapaaltsit (na 200 aar vddr kst bsvrlsaaa bsrsksaA la
trmmsa «at«r aar 100 graa Araga atof) aaak aaaaakaagt aat Aa
na bavrlaaaa gsAarsaAa ö Aagaa bij -13«0 la ar ao«al ssa vsrbanA
aat As v^sringagraaA ajLa ast hst gskalta aaa arg» atof. M
klar la kat gakalta aaa «rg» stof «aaraakljalljk bspalsaA*
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Verband : daling Rt na2mnd bij _I3°C en het percentage org,stof in het
monster
220rDaling Rt t.o.v. Rt vóór bevriezen

200

80

I60

14 O

I 20

IOO

8O

6O

40
o absoluut
• in % van Rt vóór
het bevriezen

20

5/o

20

40

6O

8O

org. stof

IOO

%

Figuur $ / cP

•v*

•7'

»MTW. Hb.

N« tlHH

Verband : stijging R© na 2 min bij-.13^0 en het percentage
org. stof in het moniler
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Verband: opzuincapacité it ( na200uur) en het
percentage org.stof van het monster
400rGrammen vocht opgenomen per lOOgr droge stof
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Ol« hat fait tet da oonoigoapaaitoit na 1 nar waiaig kloinar
ia daa »a 800 aar volgt lad« opauiging aaal gaaahiadt«
INi atijglng van da opaalgaapaaltaitdoor bavriaaan wordt varooraaakt Sao* da v«n&a< va» grotara aaylllaira ruintan (tea tonaar~.
in aantal an «rootta naaraat« hat w*. atofgahaltaaa daa Hat
watargahalta Sogar ia), waardoor anal aagpillair «*tarapgaao»aa
kan wordan* Daaaifda aaart praava» ward aitgavaard aat 3 aariaa
1. graada» »at «agavwar golijk hanaagahjdta an aat variaranda
vartariagagraad (viaaaal baoordaald)
f* grondan aat vartaroad hnaaagahaita an oagaywr gaüjka
vartariagagraad (avaaaaaa viaaaal baoordaald)*
Ml iaaa proavan wardan taaparaturan van -1» -3» -5t -9 in
~tj«Itaagaaaat Fgadaraada 8daga»)« D a t a a » ^ 1 ^ 0
blaak «an ralaticf goring aftaat ta habbanTaij ~5^0 wart ktl #
aaxiaala affaat «am« baraiktf ia taaparaturan w «9 an -13 0
«am Mgawar galijka raaaltatan* 9a raaaltata» vaor da toraar*»
taar va» -8rê aija In tabel 39 «targagavaa« Hiarin ia bavaadia»
aangagava» hoavaol prooant da varaahill«»da waardaa daalden af
ategaa tan govolga va» Hat bevrieaan« dt daaa aijfara blijkt ia
da aarata planta dat da C/K varhaudiag wal lata aagt avar da
«raad van vortaring althaaa Dianas édn vtfaaaort* mB» verband
taaaan da dalingen an atijgiagaa va» da veraahillaada waardaa »at
da vartariagagraad ia aahiâr niet ta vindan» «al blijkt «aar dat
hat bavriaaan vooral da a®#lle wateropaane Caia aijfera apaoig~
apaaiteit) bavardas*f da atijglngaparaeatagea «ij» hij da
1 w waard«i vaal Hagar dan bij da 800 aar waardaa«
Itaria ZX geeft wal a»ig varband ta aiaa taaaan hat htwaagahalta an da atijgiag a» daling va» rag» 8a aa Rt. Sit verband
wordt aahtar doorkraiat daar da invloed va» da Beraad (bij lagere
aitgaaga E-*graad garingara atijglag aa daling)« Bat ia da» niet
gelukt aa» verband ta iam» taaaan verteringagraad a» da invload
va» varat#
fa» aaaaiaa va» da raaaltata» va» da opsttlgoapaolteli
•aat wal aniga vooraiohtlgfceid batraaht worden» daar hij haf
op vlaaigrana brangan van da grande» da natuurlijke atraataar
varataard wordt 'terwijl
terwijl daaa banaliag
bepaling ia faita aa» atraataar»
bapaling ia# waarbij daa da uitgaagaatrttotuar va» belaag ka»
aija« St» »ag daa aiat aaadar »aar aagga» dat da voratiavload
ta valda avaa groot aal ail» ala hij daaa praavwat aaagaaonan
»ag aahtar wal warda» dat aa bij da praavan gevonda» affaato» i»
deaelfde ai» i» hat vald »alla» optraden. Saaanvattand
1. dat varat aa aiah aalf gaa» aahadalijka ladroging varaar»
aaakt al dalea da It-wairdan ar wal lata daar* Wanneer
indroging bij varat optraadt »aat dit gratandaala gawata»
warda» aa» verdamping tijdaa» da varatpariada* Ba daling
van xt wardt varaaraaakt doordat bij varat aiat aapillalr
watar avargaat ia aajpillalr water dat bij da bapaling va»
Rt gadaaitalijk afgttentrifugeerd wardt.
8* da reaifttentia tegen iadraga» wordt daar bavrlaaa» gratar
(atijglng Ra)# Mt wardt varooraaakt doordat da varat
'»ga» taaaa» da daaltjaa opheft» Vaaneer daarna ge
wordt trodonin hat laaaar gawarda» »atariaal atndar
lijk varkittingan op d.w.», da graad draagt aiadar
atarii
dat wrt do atraatwir gonatig balnvloadt ia Um ai» dat
hat aantal aapillalra raiata» wardt vararoot waardoor gaai»
lor an »aar watar apgaaagaa IM» wardan (apaaigaapaaltaita»
bapalingan)•
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4, dat de etijging van Ro «n de daling Tan Rt door vorat in
hot algemeen groter tm aaamti hat gehalte aan org« stof
an d« B-graad hoger la«
Sa invlead van krillum,
Baar bij proeven mat andera gronden la gebleken» dat kriliua
aan aakara invloed op da atruatunr kan uitoefoaent werden enkele
proeven uitgevoerd, waarbij auilen grond op dezelfde wijaeala
l»lj da ln • 1 besproken proeven, al of niat gemengd met kriliua
au/of QaOOj gedurende ?1 dagen werden beregend nat 6,5 ai neerslag
par dag* Ba elgenaOhappen van da voor deae proeven gebruikt« groadan aijn in tabel 36 vermeld«
(Jebruikt ward hot krillum "tan de Merloam Monaato Chemieal
Company Missouri TJ«3«A. Hat krillum an da kalk siju vooraf good
mat de grond gemengd« Ir werd soveel CaC03 toegevoegd dat aan
pH Tan + 7 ward bereiktj aan krillum werd ataeda 0»3 gew.* toagavoegd* 5e resultaten gijn in tabel 37 weergegeven,
TJit dese resultaten blijkt dat er geen duidelijke invloed
van krillum merkbaar la op de vastgehouden hoeveelheid water*
Ook de kalk geeft vrijwel geen resultaat (aisaohiea bij monster
30B1O2 let»)« Ook hier blijkt weer dat de hoeveelheid vastgahoa»
den water sterk afhangt van de uitgangatoestand. De Ingedroogde
grond 30B102 heeft ongeveer 30^ van de gegeven hoeveelheid water
vastgehouden• Be einder of niet ingedroogde gronden hadden uiter
aard een veel hoger aanvangsvoohtgehalte en hebben daardoor vaal
minder water vaatgehoaden (eerder vercadlgd)«
Be Rt-waarden schijnen eowel door kriliua als door CaC03 lei*
verlaagd te sljn. Be Ho-waarden neaen weer iets toe door kalk
en iets af door krilitua« Ir is dus geen sprake van dat toevoeging
van krillum de resistentie tegen indroging verhoogtf hot tegendeel
la eerder hot geval* Ban lage Ro-waarde betekent iaaers dat da
grond aa drogen bij 109 C (en vervolgens 6 dagen onder water) een
laag raaterand vochtgehalte (d.i. aan laag waterbindend vermogen)
heeft« Ook de oljfers voor de opsuigcapacitelt vertonen aleohts
geringe verschillens in het algemeen doat krillum ook desa
waarde lata dalen« Samenvattend mogen we dan ook wel seggan dat
van krillum voor de verbetering van ingedroogde gronde» of voor
het verhinderen van indroging weinig verwacht kan worden«
SAMENVATTING m CONCLUSIES.
Yoor het ondersoek naar de oorsaken van de Irrevereibele la»
droging van veengronden aa naar de mogelijkheden van verbetering
ward aan methode ontworpen waarmee het mogelijk ia da graad van
Indrogiag (eohaal 0-10) van een veengrond vast te stellaa aa voor«
en achteruitgang in waterbindend vermogen vaat te atellaa« Er 1«
een behoorlijke overeenatemaiag tuaaan de in het laboratorium
bepaalde R-graad an de mate van Indroging souls die in het veld
wordt waargenomen» Baarbij is gebleken dat» pfcysieoh ehemlsoh
gezien, alle veengronden irreversibel kunnen indrogen al is da
Indroging niet volledig lrreveraibel» daar ook de 8terkat inge
droogde gronden nog een sekere hoeveelheid water kunnen Maden»
terwijl het voohtbindend vermogen door langdurig oontaat mat
water toeneemt« Be raverslbilltaitagraad is geen oonatante groot
heid) in de winter nemen da Ingedroogde gronden een aekere hoe
veelheid vocht op en gaan er ook uitwendig vochtig uitalen« Hlermee gepaard gaat een geringe stijging van de iUgraad«
Be »«graad blijkt aamen te hangen mat da ontwateringsdieptet
«ter* ingedroogde gronden blijken als regel pas op ta traden bij
•en aloofwaterataad van • ©§ an of maar beneden maaiveld»
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3e gronden die im de praktijk als niet ingedroogd worden
besehottw«« sijn physiech-chaaiiaoh gesien reed» ongeveer halverweg« ingedroogd. Volledig reyersibele gronden vindt men siecht»
onder of ist de direete nabijheid TOB de groadwaterspiegel» 0ro»~
den ail sea B-graaft van 10 sija veer eultuiirgrond Mat geschikt,
daar m roei ta aat cija.
Uit het aadersoek ia gebleken« dat luehtadsorbtiet vetten, har
sen, «men ta Ijserverblndlngaa «eer waarschijnlijk niet als
oorsaak van de irreversibele indaging nogen worden aangemerkt.
Proeven aat orgaaisehe vloeistoffea «et verschillende di»lectrieiteitsoonatanten wijsen er op» dat de oorsaak gesoohtnoet worden
la eea» bij liet indrogen optredende verklttlng van de veendeeltjes,
waardoor aa liet drogen de watcropnane aterk beaoeilijkt wordt*
Hiermee in overeeaateanlaf is# dat kokea* peptisatie (waar
door de deeltje* uit elkaar gedreven worden) en aalen in een kegü»«
ttolea de reversibiliteit doet toenenen terwijl eanenpersea oader
hoge druk (oader uitsluiting van verdaging) een sfnaae van het
roohtbindend vermogen tot gevolg heeft* Mengen van alet ingedroog
de groad net voldoeade aaad of allli verhindert de iadrogiag oadat
de verkittiag vaa de veeadeeltjes door de tussenliggende nine- «
rale deeltjes wordt tegeagegaaa. Waaaeer voldoeade nlaeraal nat*»
riaal beschikbaar ia« kaa het gevaar van iadrogiag door besaadlag
of bekleiSag sterk verhinderd worden*
Verhoging van de pH door toevoeging van kalkneststoffea heeft
aleohta geringe invloed; wel wordt de resistentie tegen indrogtag
er iets door verhoogd (stijging So)*
Langdurig eoataet net water geeft een belangrijke stijging vaa
het waterbindend vermogen; het naakt daarbij weinig versöhn of
al dan niet kalk# schuimaarde, soik of voedingsstoffen wordaa
toegevoegd*
Torst sonder verdanping verooraaakt geen irreversibele indro
ging vaa betekenist de resistentie tegen Indroging wordt door
vorst verhoogd (stijging Re) terwijl de aeerdere en grotere capillalre ruisten die door vorst ontstaan een vergroting vaa de
opsuiganelheld ten gevolge hebben*
Krillnn ea vloeinlddelea hadden geen invloed van betekenis;
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Indrogend.» veengronden I

Hoofdetuk It Literatuur.

(Bra H. van Dijk)

Het versohijnsel der "irreversibele indroging" is reeds laag
bekend. Be meningen over de oorzaken Tan het verschijnsel lopen
echter nog steeds sterk uiteen» niet alleen dat er voor verschil
lende gevallen» waar grondsoort, klimatologische omstandigheden
etc. verschillen, een eigen verklaring wordt gegeven» maar er
heerst ook strijd over de oorsaken van het verschijnsel hij een
zelfde grond onder dezelfde uitwendige omstandigheden. In dit
hoofdstuk zal hiervan een overzicht worden gegeven.
In een nabeschouwing (hoofdstuk ?) zullen in het kort enkele
algemene gevallen worden besproken, waarhij een systeem, dat oolloidale eigensohappen besit, zodanige toestandsveranderingen onder
gaat, dat niet of slechts seer moeilijk de oorspronkelijke disper
siegraad kan worden hersteld. Waar we in de grond vrijwel steeds
te maken hebben met geladen deeltjes met e1ectrolytkarakter suil«»
we ons ook hiertoe beperken.(Voor een uitvoeriger behandeling zij .
o.a. verwezen naar S.S. Kruyti Colloid Solenee» Vol.I (1952)»
Vol.II (1949) verschenen bij Elsevier Publishing Cy). Hierbij zal
nader worden ingegaan op de theorie van Russell (23) over kruimel
vorming bij kleien, omdat Hooghoudt bij het experimentele onder
zoek sterk werd geleid door de gedachte, dat het beeld dat Sussell
tekent voor de kruimelvorming bij kleien ook toepasselijk is op
het verschijnsel van de "irreversibele indrogingM. Zoals zal wor
den uiteengezet zijn er overwegende bezwaren aan te voeren tegen
deze opvatting.
Aan het slot van de nabeschouwing wordt dan ook, gebaseerd
op algemene oolloid-ehemisohe beschouwingen over irïversibele toe
standsveranderingen en op de resultaten van het onderzoek een an
dere verklaring gegeven voor de "irreversibele indroging".
Puchner (18) merkte in 1896 reeds op, dat de bevoohtigbaarheid voor verschillende gronden seer sterk uiteenloopt, let slechtst bevoohtigbaar
bleek volledig droog humusstof. Hij meent, dat dit veroorzaakt wordt door
een luchthuidje om het humusdeeltje» terwijl hovendien de in zeer fijne
capillairen van het humusdeeltje aanwezige lucht het water verhindert
binnen te dringen.
Hamann (19) veronderstelt echter* dat de voornaamste oorzaak voor de weerstânirVan humeuze gronden tegen bevochtiging is, de aanwezigheid van hars
en wasaohtige stoffen, die de bodemdeeltjes na indrogen zouden gaan bedek
ken. Bat iets dergelijks het geval kan zijn» oonoludeert ook Wander (31).
Beze onderzoeker meent te kunnen aantonen, dat in de door hem ondérzoohte
zandgronden in Centraal Florida (98^ SiOg) hogere vetzuren aanwezig z$tv
die met Ca."w*-, Mg4"*"- e.a. metaalionen in^water vrijwel onoplosbare zoute»
vormen. Ha extractie met »ether om vrije vetten en wassen te verwijderen,
bleef de grond waterafstotend, maar na extractie met methylalcohol, waar
in dergelijke zouten van vetzuren enigszins oplosbaar zijn, bleek de
grond gemakkelijk te bevochtigen.
Qeoghegan en medewerkers onderzochten de invloed van verschillende stof
fen als Polysacchariden, eiwitten e.d. op de aggregaatvorming in de grond.
Zij vonden o.a. (11), dat aggregaten die behandeld waren met een alcoholbenzeenextraot van pénicillium notatum of van aspergillus niger hierdoor
"waterproef wars» geworden. Bit wordt door hen toegeschreven aan vetachtige stoffen in deze extracten.
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Bhrenberg «a Schultze (9) achten mot him proeven de aanwezigheid Tan een
luchthuidje ala oorzaak Tan moeilijke bevochtiging volledig bewezen en
de hare- en was-theorie verworpen. Zij extraheren turf met alcohol en
aether, waardoor wassen, vatten, harsen e.d. verwijderd worden. Se turf
bleef echter onbevochtigbaar. Bij samenpersen van turfpoeder, gewikkeld
in vochtig filtreerpapier ontweken er veel luchtbellen en het verkregen
materiaal was na poederen gemakkelijk te bevochtigen, tenzij het eerst
weer aan de lucht gedroogd werd. Werd turfpoeder laag met water geroerd
en daarna door uitwassen met reap, alcohol en aether, zonder verhitten,
snel gedroogd en onmiddellijk daarna in water gebraoht, dan werd het ook
gemakkelijk bevochtigd. Werd het eerst weer enige tijd aan de lueht
blootgesteld en pas daarna in water gebraoht, dan was het weer ©nbevoohtigbaar geworden*
Bevaux (6) concludeert uit proeven met »and, dat iedere vochtige korrel
twee mantels heeft, een binnenste van water en een buitenste van "onzui
verheden". Bij drogen verdwijnt volgens hem de binnenste mantel en plakt
de buitenste stevig op de korrel vast, waarna bevochtiging verhinderd
wordt. Hij poneert, dat hetzelfde bij "humuskorrels" het geval aal zijn,
alleen in nog veel sterkere mate.
Albert en KShn (1) onderzochten een zwak humeuze, tamelijk grove diluviale
zandgrond '"('i ^"17^ gloeiverlies), die na drogen grote weerstand tegen be-*
vochtiging vertoonde* le oorzaak hiervan ligt volgens deze onderzoekers
niet in de aanwezigheid van harsen of wassen, noch in de aanwezigheid
van een luchthuidje. Behandeling met C02 en SO2 (zeer gaed in water op
losbaar) om de lucht te verdringen en daarna met water had in het geheel
geen effeet* Echter na behandeling met verdunde ammonia, HI3 gas, een
NaBCCh oplossing, waterstofperoxyde of Tammse opl. (31»52 g oxaalzuur +
+ 62,1 g neutraal ammoniumoxalaat per 1 water) was het zand goed te be
vochtigen en dit bleef ook zo na 24 uur drogen aan de lucht. Zij verkla
ren de onbevochtigbaarheld uit de aanwezigheid van een bumuahuidje op de
zandkorrels* dat irreversibel indroogt, waarbij de humusmoleoulen zich
misschien regelmatig hebben georiSnteerd op het oppervlak van de zand
korrel, zó dat de "lyophobe" groepen naar buiten gericht staan« Omdat be
vochtigingsweerstand bij deze gronden vrij zelden voorkomt, veronderstel
len zij, dat misschien niet alle huamsaoorten lyophobe groepen hebben of
dat oriëntering slechts onder bepaalde omstandigheden optreedt.
Page (16) onderscheidt aan het probleem niet alleen twee facetten n.l.
de weerstand van irreversibel ingedroogde grond tegen bevochtiging m een
bij de indroging opgetreden irreversibele krimp, maar hij geeft voor deze
.belde facetten ook verschillende oorzaken aan:
"Under the influence of drying agencies (heat of sun*s rays, dry atmosphere
drainage) the humusgel contracts, and if the drying is carried fax enough,
the change is partly irreversible"«* the freezing of a wet peat causing
the production of finely divided, irreversibly coagulated colloid,
followed by drying out, is probably responsible for the formation of
unfertile dusty peat soils". ("Staubhumus"). Wat betreft de weerstand
tegen bevochtiging zegt hljï
"There is a curious property exhibited by some soils, which is undoubtedly
largely due to the organic matter, namely, the difficulty of wetting such
soils
The fact that this property of peat soils is not always
removed by extraction with organic solvents such as ether and alcohol,
which should remove the waxy layer, and that the dusty soil can often be
made to take up water by mechanical pressure, point to a possible
alternative explanation of the phenomenon, where the presence of air in
the fine capillaries of the dusty soil, and of adsorbed air on the humus
particles, which have considerable absortlve powers for gases, would be
the prime causes of the difficulty of wetting. Probably both these effect»

obtain, in most oiroumstances, their relativ« influence varying in
different soils'*.
Q&deke (10) geeft een overeenkomatige verklaring.
Brttne (4. 5) maakt dit onderseheid tussen zwellen en "bevochtigen niet« Hij
schrijft, dat humusstoffen bij te sterk indrogen, ten gevolge van hun
oolloidale geaardheid iedere bevoohtigbaarheid verlieten en merkt op, dat
dit vooral het geval is, naarmate de veengronden sterker verweerd zijn.
Stadnikoff (27) merkt op, dat turf moeilijker waterdamp opneemt, naar
mate hij verder is ingedroogd. "Torf musz folglich der Klasse der irre
versibel eintrooknenden Kolloide eingereiht werden".
Ten onrechte "beweren sommige onderzoekers, die Stadnikoff aanhalen, dat
hij als oorzaak voor irreversibele indroging een "onvolledige coagulatie
van de turfoolloiden" poneert. Iet gaat Stadnikoff er m een efficiente
turfbereiding te "bevorderen. Aangezien de turf normaal niet snel droogt,
omdat de turfoolloiden slechts langzaam coaguleren, zocht hij naar midde
len om deze coagulatie te "bevorderen en vindt dan, dat in dit opzicht
ijzeroxide zeer effectief is.
Pockels (17) toonde aan, dat onbevoohtigbare vaste oppervlakken van or
ganische oppervlak-actieve verbindingen, zoals was en stearinezuur even
als van metalen, glas en porcelein bevochtigd worden als de oppervlakken
maar lang genoeg contact hebben met het water. Omgekeerd kunnen natte
oppervlakken door lang oontaet met de lucht onbevoohtigbaar worden» Zij
merkt dan op, dat men, als de oorzaak van dit verschijnsel ligt in een
oriëntering van de moleoulen, moet aannemen dat de moleculen of eventueel
de atomen in de oppervlaktelaag zich langzamerhand omdraaien, zodat ze
na verloop van tijd al hun hydrophiele polen naar het water, reep. htm
hydrophobe naar de lucht keren, maar dat bij metalen misschien ook een
geadsorbeerd luehtlaagje een rol speelt.
Tsohapek (28) komt tot de conclusie dat turf, alhoewel het tot de hooghydrophiele, zo niet absoluut hydrophiele stoffen behoort, door water
niet bevochtigd wordt, omdat het aan zijn oppervlak een luchtlaag heeft
geadsorbeerd, die vrij stevig wordt vastgehouden en gebruikt dan ook
liever de term aerephiel. Deze conclusie wordt o.a. ontleend aan het feit,
dat droge turf in een 5° ml gaspipet bij 10"*3 tam Hg gretig water opneemt
onder warmteontwikkeling (wat volgens Tschapek er op wijst, dat er water
geadsorbeerd wordt en niet alleen capillair opgenomen). Tschapek ver
richtte echter geen nauwkeurige metingen over de adsorptiewarmte van
lucht of beter, van de gassen waaruit de lucht is samengesteld (inclusief
waterdamp). Uit de resultaten van dergelijke metingen zouden immers bepaal
de conclusies kunnen worden getrokken over de sterkte van de adsorptieve
binding en over de selectiviteit van de gasadsorptie uit de lucht* let
oppervlak van een vaste stof wordt n.l. in het algemeen vrijwel geheel
bezet met dat gas, dat van de versohillende gassen in een gasmengsel de
grootste adsorptiewarmte geeft, al is het gehalte aan dit gas in het
mengsel ook zeer laag. Bij het onderzoek van Tsohapek zijn echter des
ondanks wel enige opmerkingen te makent
1. Zo merkte Hooghoudt reeds op dat, wanne« inderdaad sterke gasadsorp
tie de bevochtiging zou verhinderen, dit waarschijnlijk ook nog in
aanzienlijke mate het geval zou zijn bij 10*3 mm Hf.
2. Yolgens Tsohapek wordt de turf goed bevochtigd door het goed met
water te schudden of te koken. In het eerste geval zou dan, volgens
Tsohapek, de geadsorbeerde luchtlaag mechanisch verwijderd worden en
in het tweede zou er desorptie bij hogere temperatuur optreden. Dit
wijst dus in het geheel niet op een sterke adsorptieve binding van
«lucht". Het gebruik van de term aerophiel moet dan ook op zijn minst
als overdreven worden besohouwd.
* Persoonlijke mededeling.

3. Volgens Tsohapek wordt do turf zeer good bevochtigd door do lucht to
verdringen door Cög en dan zwak alkalisch water too to voegen. lier
bij mag echter nlot worden vergoten, dat in dit govaJL een capillaire
opzuiging van dit alkalische water optreedt» doordat do 602 hierin
goed oplost*
Uit do experimentele resultaten die Tsohapek verkreeg, kan dos niet Bon
der moer geoonoludoerd worden ,dat de bevochtiging van de turf wordt
verhinderd door een sterke "adsorptie van lucht".
In Hedorland is door ladig en medewerkers (12, 13, 20, sie ook 8, 21 en
22) het probleem der irreversibele indroging het eerst bestudeerd. Hun
zienswijze kan door het volgende oitaat (l3) worden weergegevens
"Wij vonden dan, dat do "irreversibele indroging" bij voorkeur ontstaat
in de veengebieden, waar sapropeel-klei is Ingemengd en die van huis
uit niet kalkrijk zijn en waar door de drooglegging, vertering der org*nisohe massa bij luchttoevoer gaat optreden. Bij dit proces wordt het
ijzer beweeglijk en verplaatst sich als ijzerhumaat. Bij de indroging
van de kleivenen, of veenkleien, gaat dit ijzerhumaat do gronddelen ont
hullen in kleine korrels van ongeveer 50 mieren doorsnede (l mioron is
0.001.mm), zodat men een eigenaardig aggregaat krijgt, met vele spleten
en spleetjes, waardoor het regenwater snel wegsçkt, terwijl de oppervlak
te der gronden niet nat wordt en ook feiet meer aan de plantenvoeding
deelneemt. Be planten zijn dus aangewezen op hetgeen in de spleten en
spleetjes zieh voltrekt en het geheel is een wateretiltuur geworden,
typisch is de wortelontwikkeling tussen de bodemdelen in, met alle kron
kelingen der spleten, het gebrek aan afbrekende baoteritn, overheersing
van zwammen (schimmels), sterke vastlegging van fosforzuur*.
Buyvorman (8) omsohrijft de rol van het ijzer nog naders
"Het meeste tweewaardige ijzer wordt zodra het in oxydatief milieu komt,
omgezet in het driewaardige dat steeds als hydroxyde wordt neergeslagen
zodra het boven de pH 4 komt. In zuur, organisch milieu komen eohter ook
de humaten in beweging} deze vormen met het ijzer complexe verbindingen,
waarbij zij als "Sehutzkelloid" van het ijzer optreden, dat in deze
vorm zowel in zuur als in zwak alkalisch miüu diffundeert zonder enige
neerslagvorming. Wanneer nu een profiel, waarin tijdens de natte winter
maanden de ijzerhumaten zieh konden vormen en diffuus verspreiden, in
het voorjaar snel en sterk wordt ontwaterd, stellen wij ons voor, dat in
de dunne waterfilm, welke achterblijft in holten en poriS», de oolloidale ijzerhumaten (die volgens Duyverman hydrophoob zijn) door deChydratatie als gevolg van verdamping, een zeer dunne film van irreversibel
ingedroogd materiaal vormen, welke de gronddeeltjes omhult en daarmede
dan tevens het actief oppervlak scheldt van het grondwater"•
Bat luchtadsorptie er volgens deze onderzoeker ook nog iets mee te maken
kan hebben, blijkt uit een opmerking waar de hydrophobie der ijzerhumar»
ten oorzaak der luohtadsorptie genoemd wordt.
Yewwabes (30) zegt zelfs, dat bij een rodoornaohtig kleidek op een veenondergrond de invloed van $et ijzerperoentage op de mate van irreversiblliteit van essentieel belang is. Op de mogelijke rol van ijzer bij de
"irreversibele indroging" wordt in de nabeschouwing nader ingegaan. Hier
kan eohter het volgende opgemerkt worden*
1. Bewijzen voor deze theorie worden niet aangevoerd. Sr worden slechts
aanwijzingen vermeld.
2. Be hydrephiele humaten vlokken bij een te hoog gehalte aan ferriioaen irreversibel uit, maar zijn daarom nog niet hydrephoob te-noe
men. Be juiste betekenis van de termen hydrophiel en hydrophoob
wordt in hoofdstuk ? nader uiteengezet.
3. Tan een oorzakelijk verband tussen hydrophobie «a luohtadsorptie is
overigens ook niets bekend.

Redlich on Hudig (20) merken op, dat grond die do eigenschap vertoont
irreversibel te kunnen indrogen, aan lucht 'blootgesteld (door ontwatering),
spoedig BUUT wordt en dan de massa ontkalkt, Haast goede regeling ran de
grondwaterstand, noemen zij dan ook kalkgebruik «a/of kalk* en bacterierijke organische meststof b.v. stadsvuilnis (bacteritn zouden het ijserhumaatfilmpje kunnen afbreken) noodzakelijk. lierbij moet worden opgemerkt, dat humaten microbiologisch seer moeilijk aantastbaar zijn. Voor
sorer schrijver dezes bekend,is er geen rakel onderzoek vorrieht over
de afbraak Tan ijserhumaten door microben, maar het ligt voor de hand te
veronderstellen, dat deze onoplosbare verbindingen neg moeilijker aan
tastbaar sijn dan oplosbare humaten.
Zuur (32) onderzboht met de ringmethede van ludig (sie hoofdstuk U) de
snelheid en de grootte van de wateropname bij gedroogde veengrond. Zuur
meent dat de aanvankelijk snellere wateropname wordt veroorzaakt doer
oapillaire opstijging, waarna een langsamer wateropname «ader swelling
plaats vindt. Sij geringe oapillaire opstijging zouden de poriin seer
klein zijn. Hooghoudt merkte hierbij op, dat dese verklaring voor de ge
ringe oapillaire opstijging bij gronden, die reeds min of meer irrever
sibel sijn ingedroogd, niet de esnige of selfs de voornaamste kan sijn.
Vanneer men gedroogde kubi van een seer mare kleigrond op vochtig ge
houden filtreerpapier set, dan worden dese kubi immers in enkele minuten
goed vochtig. Soogàoudt kan niet aannemen, dat de poripa hiervan soveel
groter sullen sijn, dan in een veengrond, waarbij volgens de methode van
ludig in 8 uur nog maar weinig water wordt opgenomen. Ben en ander wordt
echter direct duidelijk als de wanden van de poriin in een dergelijke
droge veengrondsohijf zich niet of sleeht door water laten bevochtigen.
Xh dat geval sal selfs bij voldoend grote poriin de capillaire opstijging
gering sijn of bij volledige niet-bevoohtbaarheid zelfs negatief (carpillaire neerdrukking).
•eigens Zuur speelt bij de eigenlijke waterhuishouding de hoeveelheid
capillair water de hoofdrol. "Vat het irreversibel indrogen van veen be
treft! bij wateronttrekking wordt dus vermoedelijk in de eerste plaats
het oapillaire water aangegrepen, dat natuurlijk weer aangevuld kan werden.
Indien men dus de wateronttrekking niet te ver doorvoert, is het mogelgk
de hele waterbeweging tot het capillaire gebied te beperken en indrogen
te voorkomen. Saat de onttrekking zover, dat eek het celloidale water aan
gegrepen wordt, dan komt men in het gevaarlijke gebied van de kans op
irreversibele indroging} het sal dan van de aard van het veen afhangen,
of dese irreversibele indroging inderdaad optreedt*.
Deze opvatting klopt met die van 3tadniko<f (27) •» wordt ook gedeeld
door Domingo (7), die bij het onderzo« uitgaat van de gedachte, de gron
den te karakteriseren door na te gaan, hoe het luohtdroge materiaal sich
gedraagt bij bevochtiging, waarbij als karakteristiek punt het collapspunt gekozen werd. Wanneer reversibele grond op oollapspunt is gebracht,
zal het gaan swollen, zodat na verloop van tijd een nieuwe hoeveelheid
water nodig is om de grond weer op oollapspunt te brengen. Bij irrever
sibel ingedroogde grond zal het oollapspunt echter niet of vrijwel niet
verlopen, omdat dese grond niet of nagenoeg niet zwelt, lij wijst er op9
dat bij sommige venen een belangrijk deel van de volumetoename bij be
vochtiging berusten kan op het bol gaan staan van door de indroging plat
gedrukte cellen (hyaline cellen), die sieh weer met water vullen.
Be swelling wordt bepaald doer de hoeveelheid opgenomen water te verge
lijken met de voor het vullen van de poriin benodigde hoeveelheid tetrar»
ohloorkoolstof of bensol, die geen zwelling van betekenis geven, wanneer
ze met bodemcellolden in aanraking komen.
* Persoonlijke mededeling.
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Domingo maakt ook onderscheid tussen de moeilijke bevochtiging ran irre«
versibel ingedroogde grond, die volgens hem veroors&akt wordt door een
luohthuidje, en irreversibele krimp. Hars«» en wassen e.d. helften volgens
hem geen invloed. Sen langdurig oontact met een overmaat aan water bleek
in vele gevallen essentieel te sijn voor de bevochtiging en de zwelling.
Fa behandeling met ammoniakgas werd het materiaal niet alleen gemakkelijk
bevoohtigd, maar het vertoonde ook een sterkere swelling. Een behandeling
met CO« had een dergelijk, maar veel geringer effect. Hij wijst er op,
dat er aandacht aal moeten worden besteed aan de betekenis van de éénwaardige metaalionen voor de verbetering van de indrogende gronden, let
merendeel der monsters bleek seer arm te sijn aan Ha en K.
Samenvattend vindt men als oorsaken van de "irreversibele indroging" in
de literatuur dus genoemds
1) wassen, harsen, vetten e.d.
2) luohtadsorptie
3) een irreversibele krimp van dé organische bodemoolloiden
4) de aanwezigheid van ijzerhumaten.

%

Hoofdstuk Y. Nabeschouwing.

(Dra H. van Dijk)

Het yeraehiiinsol van de "irreversibele Indroging". besohouwd ia hot lieht
•an ^e hedendaagse opvattingen over irreversibele toestandsveranderingen
Van colloïdalepitwa. '
' '
' '* ' '
'
' "" '
'
Sat la nog maar ongeveer 25 jaar geleden, dat Kruyt, Bungenberg da
Jong e.a. aan theorie over deatabiliteit van colloïdale oplossingen ont
wikkelden, dia kort gezegd hierop neerkwam» i^ydrophiele an hydrophobe
colloïden hebben beide als stabiliteitafaotor aan eleotrlsohe dubbellaag,
maar da hydrophiele oolloidan hebben nog aan extra stabiliteitafaotor in
da hydratatie (watermantal)•
Tegenwoordig is dit standpunt gahaal verlaten. Hau onderscheidt nu
twee hoofdgraapan van soltoestand«« n.l.
1) de soltoastand is principieel aan niet-evenwiohtatoestand. De solan
veranderen voortdurend in de richting van uitvlokking. Hiertoe behoren o.a. da hydrophobe solan* Ba stahiliteit wordt hier bepaald door
da eleotrlsohe dubbellaag.
2} da soltoastand is principieel een evenwichtstoestand an kan spontaan
worden bereikt door uit te gaan van het droge colloid en een gesohikt
oplosmiddel* Hiertoe behoren o.a. da hydrophiele colloïden. We kunnen
hier mat evenveel reoht spreken van een oplossing, waarin de deeltjes
"toevallig** oolloidala afmatingen hebben, een stabiliteitstheorie
hebben we hier feitelijk «ven weinig nodig als voor een oplossing,
waarin da deeltjes kleinere afmetingen hebben b.v* een glucoseoplossing of een oplossing van natriumaeetaat• Toestandsveranderingen als
b.v. uitvlokken zijn het gevolg van verlaging van da oplosbaarheld.
Bij hydrophobe oolloiden ontstaat da lading dar deeltjes maastal door
adsorptie van ionen, bij hydrophiele in het algemeen door ionisatia van
stevig gebonden groepen in hat macromoleoule bijv. de carboaylgroep.
Wanneer treden er nu Irreversibele toestandsveranderingen opt
•obe systemen.
anneer men aan bydrophoob sol (dat dus op zichzelf reeda in een
nlet-evenwlchtstoestand verkeert, m.a.w. vroeger of later spontaan
coaguleert) zijn stabiliteit, bepaald door de eleotrlsohe dubbel
laag, ontneemt dan vlokt het "irreversibel" uit, in die sin, dat
verdunning van het uitvlokkingsmiddel tot even beneden de grens
waarde, waarbij juist uitvlokking optreedt, onvoldoende is om de
oorspronkelijke dispersiegraad te herstellen. In het algemeen kan
de oorspronkelijke toestand echter hersteld worden door peptisatie,
waarbij het neerslag wordt uitgewassen tot het uitvlokkingsmiddel
vrijwel volledig verwijderd is. Peptisatie kan evenwel ook moei
lijk of zelfs onmogelijk zijn, b.v. wanneer uitvlokking is bewerk
stelligd, door polyvalente ionen. Dit wordt veroorzaakt (in ieder
geval gedeeltelijk) door de zeer moeilijke uitwisselbaarheid van
polyvalente ionen tegen monovalinte« Dooi uitwassen met bijv. e«n
geconcentreerde KSl-oplosaing zijn deze lonen echter wel uit de
grenslaag te verwijderen, waarna peptisatie gemakkelijk kan optreb) Vele hydrophobe solen vertonen het verschijnsel, dat de deeltjes
langzamerhand grover worden of rekristalllseren, waarbij het aan
tal deeltjes afneemt* Dit dient duidelijk te worden onderscheiden
van "normale" eoagulatia. Za een sel, waarbij deze rekristallis»»
tie optreedt "normaal" uitgevlokt, dan treedt dit verschijnsel
door de plaatselijk grote concentratie van deeltjes nog sterker op*
In een coaguluna kunnen de deeltjes soms met elkaar verbonden worden
door bruggen» wat op de lange duur zelfs een volledige vereniging
van de deeltjes tot gevolg kan hebben. Zodra deze bruggen zijn

ontstaan is het coagulum volledig onpeptiseerbaar. Tele sulfide solen
bijv. geren» pas uitgevlokt een vrij volumineus gelei-aohtig coagulum.
Bij enige urea of dagen staan krimpt het coagulum echter sterk en ver
krijgt het een mevr zanderig uiterlijk.
o) In prinoipe wordt de stabiliteit van suspensies (deeltjes > 1 mu) be
paald door dezelfde factoren als bij solen» maar practisch zijn er
scherpe verschillen. Suspensies sedimenteren betrekkelijk snel. let ver
schil tussen sedimentatiesnelheid van stabiele en uitgevlokte suspensies
is dikwijls niet zo groot. Het sediment is echter sterk verschillend.
Bij bezinken van een stabiele suspensie krijgt men een zeer dicht ge-»
pakt sediment) de deeltjes blijven vrij van elkaar en rollen dus over
elkaar tot ze in de dichtste pakking liggen. De door uitvlokken verkre
gen sedimenten zijn veel losser want de geàedimenteerde deeltjes blij
ven in de volkomen willekeurige stand waarin ze elkaar rakent aan elkaar
hangen en zijn niet meer vrij om in een dichtere pakking te geraken.
Uitgevlokte suspensies zijn zeer gemakkelijk te peptiseren. Goed schud
den is dikwijls voldoende om de oorspronkelijke dispersiegraad te her
stellen. Uitvlokken en weer peptiseren is zelfs de gewone methode om
kleisuspensies te bereiden. Het is echter zeer moeilijk om een compact
sediment van een stabiele suspensie te redispergeren (dit heeft niets
met peptisatie te maken» want de deeltjes zijn nog gescheiden door
de dubbellaa^crachten). Irreversibel in de volle zin des woords is deze
toestandsverandering eohter niet.
Sit verschijnsel ziet men optreden bij met zeewater overstroomde klei
gronden. Door uitwisseling ontstaat er een klei met een sterke bezet
ting aan Na+-ionen. In het zeewater is de electrolytooncentratie hoog
genoeg om de uitgevlokte toestand te handhaven. Komt de grond eohter
weer droog te staan en valt er daarna een aanzienlijke hoeveelheid
regen, dan treedt er een zekere peptisatie op. Be deeltjes krijgen dus
een zekere vrijheid» waardoor ze in veel dichtere pakking kunnen gera
ken. Bij indrogen van deze grond wat uiteraard gepaard gaat met een
langzame verlaging van de electrokinetische potentiaal (immers in droge
grond is deze nul;, krijgt men de gevreesde harde kluiten. Voor zover
men bij de door regenval veroorzaakte peptisatie kan spreken van een
sol in plaats van een suspensie zullen bij indrogen ook de hierna in 4
en e besproken verschijnselen kunnen optreden.
d) Bij kristallijne deeltjes» die oolloidaal gedispergeerd zijn» kan de
wisselwerking tussen de deeltjes ongelijk zijn voor verschillende
kristalvlakken of voor verschillende onderlinge orilntatie van de deeltjei
In dat geval kunnen er bij langzame ooagulatie zeer regelmatig en compact
gebouwde vlokken ontstaan» waardoor het moeilijker zal zijn de oorspron
kelijke toestand door peptisatie te herstellen. Bij snelle ooagulatie
ontstaat een los en onregelmatig coagulum.
e) Bij versohillende hydrophobe solen» vooral die met anisodimensionale
deeltjes» kan gelvorming optrden bij toevoeging van een hoeveelheid
electrolyt, die niet geheel voldoende is voor normale uitvlokking. Bit
kan ook optrden bij verdamping van het dispersiemiddel» wat immers hier
hetzelfde effect heeft als eleotrolyttoevoeging. Be gedeeltelijk ent
laden deeltjes worden op enkele plaatsen aan elkaar verbonden» zö dat
een samenhangend netwerk door het gehele systeem wordt gevormd» dat de
ingesloten vloeistof immobiliseert.
Ook bij meer geconcentreerde suspensies kan gelvorming optreden. Bij
indrogen van zo'n gel kunnen zich meer verbindingspunten vormen en waar
dit bij hydrophobe oolloiden meestal irreversibel gebeurt kan een der
gelijke geheel of gedeeltelijk gedehydreerde massa missohien wel een
zekere hoeveelheid water opnemen» maar zwellen onder volumevergroting
zal niet gemakkelijk optaden. Uit het feit eohter» dat zwelling in een
bepaald geval optreedt» mag niet worden geconcludeerd, dat dit een
hydrophiel systeem is* Bij kleien bijv. kan» afhankelijk van het aan
wezige kation» meer of minder sterk zwellen optreden, hoewel dit volgens

de huidig« opvattingen hydrophobe systemen zijn.

Voordat nu wordt overgegaan tot een bespreking Tan enkele eigenschappen
van hydrophiele systemen moet hier de theorie Tan SSHSll (23) worden
besproken omdat» zoals in de inleiding hij hoofdstuk I reeds is opge
merkt en zoals ook blijkt uit de beschouwingen in hoofdstuk 112 § 6,
Hooghoudt van mening was, dat het door Russell getekende beeld -ran de
kruimelvorming hij kleien Tan toepassing is op het Terschijnsel van de
"irreversibele indroging*.

Russell veronderstelt dat hij verdamping van water uit een stabiele (d.i.
niet-uitgevlokte) kleisuspensie het volgende optreedtt de kationen en de
kleideeltjes zijn gehydrateerd d.w.z. ieder kation en ieder kleideeltje
is omgeven door een mantel van, dank zij hun polair karakter, georiënteerde
watermoleculen. Haarmate er nu door verdamping langzamerhand meer water
aan het systeem wordt onttrokken, wordt er relatief een groter deel van
de watermoleculen georiënteerd en tenslotte krijgt men een aggregaat, waariq&leideeltjes en kat&on%un watermantel samen delen. Er ontstaat dus een
binding! - negatief geladen kleideeltje georienteerd watermolecuul kation - georienteerd watermolecuul - negatief geladen kleideeltje * ens.
Bij steeds Terder gaande indroging krijgen we Tolgens Russell steeds meer
kationen, die hun watermantel delen met twee kleideeltjes met als gevolg
dat het aggregaat harder wordt.
Dit proces nu treedt Tolgens Russell op hij de kruimelvorming hij kleien,
terwijl er Tolgens hem geen Terhand is tussen kruimelvorming en de aggre
gaatvorming, die men krijgt als men door toevoeging Tan electrolyt de

stahiele suspensie tot uitvlokking brengt en daarna het sediment hiervan
gaat indrogen. In het laatste geval kan een bindingsmeohanisme als door
Russell geschetst uiteraard niet optreden, (»adat er dan geen of vrijwel
geen dissociatie van kationen van het kleioppervlak is, waarbij dit een
negatieve lading krijgt. Deze opvatting van Russell over de kruimelvorming
is bij nieuwere onderzoekingen onjuist gebleken* Tan Schuy1enborgh (25)
merkt op, dat het beeld» dat Russell tekent Tan de kruimelvorming misschien
opgaat Toor de vorming van een kluitstruotuur, maar dat een kruimelstructuur slechts kan worden verkregen als de grond in "uitgevlokte toestand"
is, m.a.w. als de deeltjes een lage eleetrokinetisohe potentiaal hebben*
Overigens schrijft Russell ook zelf later (24)1 "crumbformation is thus
seen to be a characteristic of a flocculated, and hard olodformatlon of
a defloeculated day" en verder nog: "the mechanism of the interparticle
bonds that hold them (n.l. de kruimels) together in these stable con
figurations is unknown. It is only present when the clay is flocculated
and, hence, presumably when the diffuse double layer is poorly developed.*w.
Inderdaad lijkt deze opvatting juister, maar hoe dit ook zij, het is in
ieder geval duidelijk, dat het boTengesohetste beeld van de onderlinge
binding Tan negatief geladen kleideeltjes door bruggen Tan kation® en
georienteerde watermoleoulen niet opgaat Toor een systeem, dat uitgerlokt
is. Hieruit volgt onmiddellijk dat, nog afgezien van andere bezwaren, dit
ook geen juist beeld ka» zijn van het mechanisme van de "irreversibele
indroging". Bij het experimentele onderzoek bleek Immers, dat de "irre
versibele indroging" niet door bekalken werd voorkomen, terwijl men er dan
toch wel zeker van kan zijn, dat de grond in "uitgevlokte toestand* ia*
Set bleek juist dat integendeel alle bewerkingen, die een peptisatl* be
vorderen een gunstige invloed hadden op de reversibiliteit•
Toor we hiermee van de theorie Tan Russell afstappen kan nog even nader
worden ingegaan op Russell's beschouwingen over de invloed van het op
losmiddel, aangezien Hooghoudt ook deze beschouwingen heeft overgedragen
op het Tersohljnsel van de "irreversibele indroging*. Qeheel analoog aan
het door hem geschetste beeld van de "kruimelvorming" in waterig milieu
verklaart Russell de vorming van "kruimels* bij aanwezigheid van andere
polaire Tloeistoffen als aloohol, nitrobenzwsn e.d. en zo Terklaart hij
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ook het faity dat er geen "kruimels" worde» gevormd bij aanwezigheid ran
niet-polaire vloeistoffen als henzeen en tetra. Een laag dipoolmoment of
een groot vloeistofmolecuÄl zou n.l. de brugverbindingen tussen kleideeltje
en kationen sakker maken, waardoor de "kruimel" minder hard is. Russell
houdt geen rekening met het feit, dat de electrokinetisehe potentiaal ver
andert en wel in het algemeen lager wordt hij vervanging van water door
andere vloeistoffen. Anders gezegd, Russell veronderstelt ten onrechte,
dat de dissociatie van kationen van het kleioppervlak in iedere vloei
stof even groot is. Vervanging van water door een andere vloeistof aal in
het algemeen gehele of gedeeltelijke uitvlokking ten gevolge hebben en
dit heeft ongetwijfeld grote invloed op de hardheid van de door indroging
ontstane aggregaten. Wanneer he't mechanisme van Russell opgaat voor de hij
indroging optredende onderlinge binding van niet vooraf uitgevlokte kleideeltjes (dus voor het ontstaan van een kluitstruotuur) dan is het dus
niet in de eerste plaats de verschillende aard van de vloeistoftaoleoulen,
waardoor de aggregaten een verschillende hardheid hebben, maar het onge
lijke aantal brugverbindingen in verschillende vloeistoffen. (Yoor de ver
klaring van het verschijnsel van de "irreversibele indroging" hebben deze
hypothetische beschouwingen over een "niet-uitgevlokte toestand" weer geen
betekenis)•
Uiteraard is in iedere droge grond de eleotokinetisohe potentiaal nul.
Bepalend voor de bij indroging van zuivere kleien optredende struotuur
van de aggregaten is dus het moment waarop de electrokinetisehe potentiaal
nul geworden is en verder, de wijze waarop en de snelheid waarmee dit tot
stand gebracht is. Het voert te ver hier nog nader op in te gaan, omdat
zoals we nog zullen zien, beschouwingen over kleien toch niet zonder meer
mogen worden overgedragen op het verschijnsel van de "irreversibele indro
ging". Hier zij slechts nog opgemerkt, dat de in d en e besproken toestandsveranderingen van hydrophobe systemen bij kleien gecombineerd kun
nen optreden, aangezien colloidaal gedispergeerde kleideeltjes anisodimensionaal en kristallijn zijn. Sit moet in overweging worden genomen bij
iedere theorie over de structuur van kleien.
2. Hydrophiele systemen.
Se "oolloidale component" is hier meestal een macromolecule.
Be bindingen in en tussen macromoleculen kannen zijn«
1) primaire bindingen a) homopolair bijv. 6-0 en C-B
^
ô
b) heteropolair (ionbinding) b.v. - C' -O-Ca-O- 'C •
de energieinhoud van deze bindingen is zo groot, dat ze niet gemakke
lijk door warmte of mechanische kracht kunnen worden verbroken.
(n.l. van de orde van 100 K.cal/mol of meer)
2) secundaire bindingen a ) attractie door permanente dipolen bijv.
2 OBrgroepen
b) attractie door geïnduceerde dipolea (gevolg
van polarisatie van een atoom of atoomgroep
onder invloed van een dipool)
c) van der Waals-London aantrekking bijv. tussen
2 Œfrj-groepesn (gevolg van de dispersie-energie
als zodanig)
de energieinhoud van de secundaire bindingen is van de orde van 10 S.
oal/mol. a en b zijn gericht, o niet. Er zijn overgangsgevallen tu®sen 1 en 2.
Als het droge macromolecule in aanraking gebracht wordt met een geschikt
oplosmiddel, dan aal het uitzetten tot de "randomly kinked" voim, waar
bij het een betrekkelijk grote hoeveelheid oplosmiddel opsluit, niet ge
bonden door solvatatiekrachten, maar te beschrijven als "vrij ingesloten"

oplosmiddel, uitgezonderd een klein deel, dat dient voor echte solvatatie
van bijv. polaire groepen in het macromolecule. Draagt het molecule ge
lijk geladen geïoniseerde groepen, dan neemt het niet zijn meeat waar*
sohijnlijke vorm aan, maar een meer volumineuse als gevolg van de afsto
ting van de geïoniseerde groepen in het moleouill (Deze hoeveelheid ge
ïmmobiliseerd water is wat men vroeger de MwatermantelM noemde).
Be invloed van pH, zouten, temperatuur e.d. is te beschouwen als een re
ductie van de oplosbaarheid, waarbij het grootste deel van het eolloid
zieh in een nieuwe phase kan afscheiden. Dit kan b.v. zijn een uitvlok
king, een kristallisatie of een coaoervatie. Hierin zijn weer allerlei
gradaties mogelijk van zeer luohtig gebouwde vlokken tot grofkorrelig
of klompig neerslag of zelfs vaste stoffen (soms kristallen).
Wanneer we bij een hydrophiel sol de oplosbaarheid verlagen door bijv.
alcohol toe te voegen, kan het de eigensohappen van een hydrophoob sol
krijgen bijv. grote gevoeligheid ten opzichte van eleotrolyten.
In principe is uitvlokking bij macromoleculaire solen volledig reversibel.
Wanneer het sol "hydrophoob" is gemaakt en daarna ultgevlokt, geldt hier
voor hetzelfde als voor hydrophobe solen.
Op de aparte positie van corpusculaire proteïnen zullen we hier niet
nader ingaan.
Er is geen scherpe grens te trekken tussen gelvorming en uitvlokking.
Se voorwaarden waaronder gelvorming kan optreden, zijn weer die, waarbij
de oplosbaarheid verminderd wordt. De gevormde verbindingen in het net
werk kunnen van verschillende aarde zijn bijv. gewone cohesie ten gevolge
van van der WaalskrachtMI, polaire attractie, hetero- of homopolaire bin«
dingen. Haast materieel oontaot van de oorspronkelijke deeltjes, kunnen
ook andere moleculen of atomen bruggen vormen b.v. zwavelbruggen in gevuloaniseerde rubber, ontstaan door HgS + SOg door een rubbersol te lei
den. Dit noemt men Moross-linkings". In een aantal gevallen worden brug
gen gevormd door stevig gebonden watermoleculen, dit is dus cohesie van
polaire aard.
Gelachtige systemen kunnen ook hier ontstaan in geconcentreerde suspensies
van grovere deeltjes, als om een of andere reden de deeltjes zodanig aan
elkaar gaan kleven, dat veel vloeistof is ingesloten.
Tussen sorptie en zwellen is geen scherpe grens te trekken, evenmin als
tussen condensatie en sorptie. Zwellen is te beschouwen als een gedeelte
lijk (beperkt zwellen) of geheel (onbeperkt zwellen) oplossen.
De laatste sporen water zijn soms zeer moeilijk uit een gel te verwijde
ren. Dit kan veroorzaakt worden, doordat dit water polair gebonden is,
maar ook sterisehe factoren kunnen hierbij een rol spelen in die zin, dat
de gaatjes in het door drogen gekrompen netwerk niet meer groot genoeg
zijn om de watermoleculen vlot door te laten. Dit kan vooral optreden bij
moleculen die geen ehemische affiniteit tot de gelstof hebben bijv. ben
zeen bij cellulose.
Zwellen en krimpen is afhankelijk van verschillende struotuurfactoren ea
is daarom een vrij ingewikkeld probleem. Deze factoren zijns
1) de mate waarin de ketelimoleeulen in elkaar gekronkeld zijn vergeleken
met de statistisch normale toestand
2) de aard van de bindingen in en tussen de moleculen
3) het geometrisch patroon van deze bindingen.
Een gedroogd silioagel is een klassiek voorbeeld van een irreversibel
ingedroogd gel. We krijgen wel 3-dimensionale sorptie, maar geen zwellen.
Diffusie van kleine moleculen wordt vrijwel niet belemmerd in een goed
gezwollen gel. Als de diffunderende stof echter reageert met het gelnet
werk, of als beide eleotrolyten zijn, dan worden de versohijnselen inge
wikkelder (basenuitwisseling)•
De vloeibare component kan in een gezwollen gel gemakkelijk worden ver
vangen door een andere vloeistof. Ook als de tweede vloeistof geen zwei
middel is, treedt geen of slechts geringe volumeverandering op.
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ils vat»? ineens door bijv. alcohol wordt vervangen vindt enige contrac
tie plaats, maar bij geleidelijke concentrât!«verhoging van alcohol ge
beurt dit niet« Sen belangrijk verschijnsel is, dat als men de vreemde
vloeistof (niet-zwelmiddel) laat verdampen eventueel bij hoge temperatuur,
de gelen lang niet zo gemakkelijk krimpen als waterige gelen. Brengt men
dit droge gel weer in water en gaat men daarna weer drogen, dan treedt
weer de normale krimp op.
Chemische reacties in gezwollen gelen, waarbij de macromoleculaire gelcomponent verandert, hebben natuurlijk een topoohemisoh karakter. Bier
door kunnen echter grote veranderingen optreden, bijv. cellulose ver
toont een beperkte zwelling in water, maar gedeeltelijk gemethyleerd wordt
het onbeperkt zwelbaar. let omgekeerde kan natuurlijk ook plaats vinden.
Verder kunnen er bij indrogen van een gel bindingen ontstaan, die niet ge
makkelijk weer worden verbroken en waardoor de zweibaarheid dus afneemt.
Bij ohemische reacties van een ingedroogd gel, hangt het verloop van de
reactie er natuurlijk van af of het reagens tevens zwelmiddel is of niet.
Is het dit niet, dan krijgen we eerst een aantasting van het oppervlak,
die zich slechts langzaam naar het inweaige verplaatst.
Wanneer we de boven gegeven algemene beschouwingen nu willen gaan toe
passen op het systeem grond, dan moet dit wel met grote voorzichtigheid
en onder voorbehoud gebeuren. Definitieve uitspraken zijn er nog niet te
geven, het zijn meer sterke vermoedens, die we zullen uiten, let systeem
grond is immers zeer ingewikkeld, het is samengesteld uit vele oomponenten, met variërende deeltjesgrootte, die leder hun eigen invloed hebben.
"In exact science there is no place for a priori predilection for «se of
the components of a polyoomponent system, they all being quite as important
or unimportant initially
a predilection however may have a
heuristic value" (Bungenberg de Jong). Behalve bij "zuivere* veengronden
is de "irreversibele indroging" hier in Nederland waargenomen bij de kleivenen en veenkleien. Kleisolen en -suspensies behoren, op grond van hun
thermodynamisohe instabiliteit tot de hydrophobe systemen, terwijl humus,
volgens de tegenwoordig vrij algemeen geldende opvatting, voornamelijk
bestaat uit hoogpolymere verbindingen met hydrophiele eigenschappen.
In het algemeen treedt bij toevoeging van hydrophiele solen aan een hydro
phobe de z.g. beschermende werking op. let is alsof de hydrophobe deeltjes
omhuld worden door de hydrophiele, waardoor ze bijv. veel minder gevoelig
worden voor electrolyten. let systeem als geheel krijgt meer hydrophiele
eigenschappen» Onder bepaalde voorwaarden kunnen zéér kleine hoeveelheden
van een hydrophiel sol het hydrophobe méér gevoelig maken voor uitvlok
king, niet alleen bij tegengesteld geladen "colloïdale componenten", maar
soms ook bij gelijke lading. Bit "gevoelig maken" wordt wel verklaard
door aan te nemen dat er te weinig hydrophiel sol aanwezig is om ieder
der hydrophobe deeltjes een omhulling te geven en dat er daarom agglome
raten van hydrophobe deeltjes gevormd worden, die bij elkaar gehouden wor
den door de hydrophiele. Verschillende onderzoekers komen op grond van
experimenteel onderzoek tot de conclusie, dat de klei— humusbinding niet
of niet alleen tot stand komt als gevolg van een normale beschermende
werking van de hydrophiele humusvolloiden op de hydrophobe kleideeltjes,
maar dat de humus ook op andere wijze aan de minerale bestanddelen gebon
den kan zijn.
let voert te ver hier een overzioht te geven van de literatuur over ie
klei-humusbinding. Slechts enkele opmerkingen mogen hier worden gemaakt:
Page(16) schrijft, dat de beschermende werking van humus op klei plaats
vindt in twee etappess Berst worden de geaggregeerde kleideeltjes gepeptiseerd door een humussol, daarna gevolgd door de vorming van een envelop
van geadsorbeerd humussol om de kleideeltjes, die zich dan ten opzichte
van uitvlokkingsmiddelen gedragen als zuivere humus. Bij voldoende kalk
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in de grond krijgt men gelvorming of uitvlokking, waarbij "kruimel«* wor
den gevormd, waarin de kleideeltjes aan elkaar gebonden zijn door humusbruggen. Als de organische stof ongeveer 1/5 deel van de grond uitmaakt,
dominer«! de eigenschappen van de organische stof en worden verschillen
ten gevolge van minerale constituent«! gemaskeerd.
Siderl (26) merkt op» dat humus irreversibel geadsorbeerd wordt door
klei «1 dat dit de taaiheid van de aggregaten doet stijgen» "There
exist tenacious structures, which are not affected by distilled water
and it had been found by the author that such structures are resistant
to alkalis as well"» Drogen bij 36® verhoogt de aocumulatie van humus
in geadsorbeerde toestand. Tegelijkertijd wordt de "oplosbaarheid" van
klei verder verlaagd. Dit geldt echter niet voor iedere klei in deself
de graad, sommige kleien ondervinden volgens Sideri in het geheel geen
invloed van humus.
De binding van humus met klei wordt volgens Sideri veroorzaakt door dt
selectieve oriëntatie van humusdeeltjes op klei overeenkomstig het type
van een niet-homogeen mesomorph systeem.
De invloed van drogen werd nagegaan bij een klei-zandmengsel, dat was
behandeld met een humaatoplossing. "In drying, these samples acquired
the ability to fall into small clumps, reminding one by their shape
of the natural structure of soil, unlike the viscous consistence of the
samples of sand-sodiumolay mixtures. Moreover, these clumps proved
tenacious and water-tight".
Volgens Khan (14) is de sorptie van huminesuur door mineralen (seer
aterk bij montmorilloniet, minder sterk bij kaoliniet) voor H- «a Gamineralen ongeveer even groot, maar neemt de sorptie sterk toe bij ver
zadiging met Fe of Al.
Kroth en Page (15) beweren, dat "in general, there are two types of
forces, that are responsible for binding soil particles into secondary
groups and are exemplified by polar organic substances, on the one hand,
and by the iron- and aluminiumoxides, fats, waxes and resins, on the
other. The polar substances form physio-chemical bonds with the surfaceactive clays, that are not easily disrupted on rehydration. These sub
stances may be the immediate products of microbial activity or portions
of the more resistant «id inert humus".
In verband met de mogelijke invloed van ijzer op de "irreversibele in
droging" kan de volgende uitspraak van "Eralin (29) vermeld worden:
"Bei einem bestimmt«! Verhältnis der hydrophilen organischen Kolloide
su dem Sisenhydrosol erhielten wir einen hydrophoben (dit moet zijnt on
oplosbaar v.l.) Bodenniederschlag, der sich nach Austrocknen bei Zimmer
temperatur bei nachfolgender Bearbeitung nur schlecht mit Wasser be
netzen lEssf.«
Iets dergelijks kan volgens fyulin ook optreden
bij de wisselwerking tussen de hydrophiele organische colloiden en solen
van aluminiumhydroagrde. Verder is aan een zeer recente publicatie van
Aleksandrova (2) over de aard en de eigenschappen van producten, ont
staan door reactie van huminezuren en humaten, geisoleerd uit zwarte
aarde, met sesqizioxyden nog het volgende ontleend)
1. Bij de ijzer-huminezuurverbindingen bleek het ijzer niet uitwissel
baar te zijn, maar opgenomen in het aniongedeelte. Voor Al geldt dit
slechts gedeeltelijk, een deel is als driewaardig kation geadsorbeerd.
2. De gehydrateerde Fe- of Al- huminesuurverbindingen kunnen door water
gepeptiseerd worden na met •V» Na+ of K+ verzadigd te zijn« De graad
van peptisatie hangt af van het gehalte aan Fe- of Al-hydroxyde. Bij
een hoog gehalte hieraan is peptisatie alleen mogelijk bij inwerking
van loog.
3. Dehydratatie der gelen (drogen) verlaagt sterk hun peptiseerbaarheid
(ook in loog).
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Bij het zoeken naar een verklaring voor de "irreversibele indroging"
moet dus in de eerste plaats worden overwogen, dat de oolloidale eigeasohappen van de gronden, waar dit verschijnsel optreedt, geheel of vrij
wel geheel bepaald worden door de hydrophiele humusstoffen, waarvan de
huminezuren algemeen worden beschouwd als de meest karakteristiéke be
standdelen. Waar deze bovendien niet kristallijn zijn en de humaten
volgens modern* onderzoekingen in gepeptiseerde toestand spherocelloiden
•ijn, is het duidelijk dat beschouwingen over kleien niet zonder meer
kunnen worden overgedragen op deze gronden.
In de tweede plaats sullen de oolloidale eigenschappen, zoals steeds
bij oolloiden met eleotrolytkarakter, afhankelijk zijn van de kationenbezetting. Voor zover er proeven zijn genomen mot verschillende katlonenbezettlngen (hoofdstuk UI 4) hlijkt er een verband te bestaan
tussen de "reversibiliteit" Iran deze gronden en de oplosbaarheid (peptiseerbaarheid) van de in deze gronden aanwezige humaten. Sterk met
Ba*- of Ss+-ionen bezette gronden bleken n.l. veel minder irreversibel
in te drogen, dan de gronden in veldtoestand, waarin het gehalte aan
monovalente kationen normaliter laag is. Bit is in overeenstemming met
het feit dat alkalihumaten goed in water oplosbaar zijn. Erenze trad
wel "irreversibele1* indroging op bij H+-grond en bij sterk met Ca"4"*ionen bezette grond in overeenstemming met het feit, dat de vrije hu«
minezuren en de oalciumhumaten niet of zeer slecht oplosbaar zijn in
water*
Hede gezien hetgeen in het voorafgaande over de eigenschappen van hydrephiele systemen in het algemeen en over humus in het bijzonder is opge
merkt kan de "irreversibele indroging" o*i# dan ook het beste oaschreven worden als een bij indroging optredende irreversibele krimp Tan in
water gezwollen bodemarareg&ten« waarvan de oolloidale eigenschappen
wöMen oepaald door de hyxt^phiele humasaubatantie en waaareij de reversibiliteit sterk afhankelijkis van de kationenbezetting (hieronder
dan te verstaan alle aanwezige kationen, inolusief de niet-uitwlssolbare). Deze opvatting komt dus overeen met dié van Page «n Homing*.
Bij deze krimp treedt er o.a. een verkorting op van de heteropolaire
en secundaire bindingsafstanden in het gelnetwerk, waardoor dese bin»
dingen dus sterker worden. Voor zover dit heteropolaire bindingen be
treft zullen die waarbij monovalente kationen (uitgezonden W) betrok
ken zijn, een terugswellen in water niet of niet ernstig bemoeilijken.
Alkali- en ammoniirahumaten zijn immers goed in water oplosbaar* len
kationenbezetting» die de humaten eohter onoplosbaar maakt zal de re
versibiliteit van de krimp sterk ongunstig beinvloeden. Bij deze hetero
polaire bindingen in de aggregaten behoeft zeker niet alleen te worden
gedacht aan de aanwezigheid van "vrije" kationen, maar kunnen ook de aan
het oppervlak van kleideeltjes gebonden kationen een rol spelen (kleihumusbinding), waardoor deze deeltjes tevens min of meer ingekapseld
kunnen worden. Hetzelfde kan worden gezegd van metaalhydroaydedeeltjes.
(zie AlekaandLrova).Be secundaire bindingen zullen zioh altijd tegen een
zwelling verzetten, maar de bindingskraoht hiervan is een orde van
grootte kleiner dan van de heteropolaire en hun invloed is dus geringer.
Het is mogelijk, dat er in het ingedroogde en gekrompen aggregaat nog
watermoleculen aanwezig zijn die ten gevolge van hun polair karakter
bruggen vormen tussen polaire groepen van de humaten.
Het gunstige effeot van het koken van "irreversibel" ingedroogde gronden
met een verdunde natriumpyrophosphaatoplossing is vanuit dese gedaehtengang over de "irreversibele" indroging goed te verklaren, Immers door
Bremner o.s. (3) is aangetoond, dat er een goed verband bestaat tussefe
het vermogen van een extractiemiddel om Fe, Un, Ca etc. aan 4e grond
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te onttrekken en zijn doelmatigheid als oplosmiddel voor de organische
stof. Be meest geschikte extractiemiddelen (o.a. een 0,2 M. Sa^Fgdroplossing) bleken juist die te zijn, waarvan "bekend is dat ze ooorainartiecomplexen vormen met polyvalente metalen. Op grond hiervan vermoedt
Bremner dat een gedeelte van het meerwaardige metaal ia äe grond aan
wezig is als onoplosbaar metallo-organisch complex. Bit vermoeden wordt
bevestigd door het werk van verschillende andere onderzoekers, waarvan
fyulin en Aleksandrova reeds genoemd siju. Be peptiserende werking Tan
de natriumpyrophosphaatoplossing "bij de "irreversibel* ingedroogde
gronden berust dan eok ongetwijfeld op een onttrekking van polyvalente
kationen aan het organisch complex, die daarbij door la* worden ver
vangen waardoor de humaten heter oplosbaar worden*
Ook het gunstige effeot van het koken van "irreversibel* ingedroogde
gronden met verdunde ammonia is weer in overeenstemming met het feit
dat een sterke besetting met N%+-ienen de oplosbaarheid van de humaten
in aanzienlijke mate verhoogd* let verschijnsel dat Ho van deze "ÏI4gronden" lager is dan B9 van de oorspronkelijke grond moet nog door
nader quantitatief onderzoek opgehelderd worden*
Be gebleken gunstige invloed van het koken van "irreversibel" ingedroog
de grond met water is in overeenstemming met het feit, dat de meeste
gelen meer en sneller zwellen in heet dan in koud water.
Wat betreft de invloed van ijzer kan nog het volgende opgemerkt worden!
Als een der karakteristieke kenmerken van huminezuren wordt in de li
teratuur genoemd het feit, dat deze met ferri-zouten een onoplosbaar
neerslag geven. Mede gezien de resultaten van het quantitatieve onder
zoek van Aleksandrova naar de invloed van ijzer in verschillende vormen
op de peptiseerbaarheid van humaten, kan er dan ook niet aan getwijfeld
worden of ijzer kan een zeer ongunstige invloed uitoefenen op de rever
sibiliteit van de gronden waarom het hier gaat. Uit het onderzoek van
Aleksandrova bleek daarbij van belang te zijn de vorm waarin het ijzer
aanwezig is ea de wijze waarop de ijzer-huminesuar-'verbindingen ontstaan*
Bese uitspraak is niet strijdig met het in hoofdstuk XXI 2 vermelde
resultaat, dat uitkoken van de grond met 10Ç&-ig zoutzuur niet verhin
derd^ dat de grond "irreversibel" indroogde. Voor zover hier inderdaad
van een uitwisseling van het ijzer tegen ®+-ionen gesproken kan worden,
bewijst dit hoogstens, dat "irreversibele" indroging niet alleen ten
gevolge van een relatief hoog ijzerperoentage optreedt, maar dat de
ontstane S+-gron& dit verschijnsel ook vertoont (in overeenstemming met
het feit, dat vrije huminezuren onoplosbaar zijn). Overigens is de hier
bij toegepaste methode van onderzoek ook aanvechtbaar, aangezien er door
koken met 10^-ig zoutzuur ingrijpende wijzigingen kunnen optreden in de
samenstelling van de organische stof zoals hydrolyse van eiwitten en
koolhydraten, ontlading van polyfreroa&don e.d*
Aan het eind van deze beschouwingen over de invloed van de kationenbe
zetting moet nog opgemerkt worden, dat, voorzover thans bekend, hieruit
geen belangrijke consequenties voortvloeien voor de praotijk van de
kunstmesttoediening. Immers de hierdoor eventueel aan te brengen wijzi*
ging in de bezetting met eenwaardige kationen is zo gering, dat dit geen
of vrijwel geen invloed op de reversibiliteit zal uitoefenen. Hierbij
kan bovendien nog gewezen worden op de aangehaalde uitspraken van
Aleksandrovft betreffende de uitwisselbaarheid van ijzer en aluminium
in verbindingen hiervan met huminezuren* let is dan ook als een uiterst
gelukkige omstandigheid te besohouwen, dat bij langdurige bevochtiging
met water zeer langzaam herstel der gezwollen toestand optreedt*
Bat samenpersen van de grond onder hoge druk, waarbij water wordt ont
trokken, soortgelijke gevolgen heeft als ©en bij indrogen optredende
krimp is volkomen plausibel*
Ook bevriezen is een vorm van wateronttrekking. Hierbij treedt echter
geen krimp op, maar wordt integendeel het aggregaat als gevolg van de
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uitzetting van water bij "bevriezen uiteengedreven en wordt de Aamenhang
van de deeltjes in het gelnetwerk dus gedeeltelijk verbroken. Welke ver
anderingen er bij berriezen van een gel optreden is nog niet in finesses
bekend. Ie dikwijls gebez*igde uitdrukking, dat bierbij bet "oolloldaal
gebonden water" overgaat in capillair water, gaat zeker niet algemeen op
voor geien van hydrophiele colloïden. Het ter plaatse bevroren "vrij inge
sloten" water kan zich integendeel na ontdooien altbans gedeeltelijk weer
in dezelfde toestand bevinden als voor het bevriezen. Bij de hier onder
zochte gronden bleek de kraoht, waarmee het water is gebonden, niet door
bevriezen zonder meer zodanig te zijn afgenomen, dat er van een "irre
versibele Indroging" gesproken kan worden. Wel trad dit op bij drogen van
de grond Onmiddellijk na het bevriezen, waarbij het "oolloldaal gebonden"
water uiteraard wel verwijderd wordt. Het hierbij verkregen materiaal als
geheel is ten gevolge van het feit, dat het aantal verbindingspunten in
het gelnetwerk is afgenomen en de overblijvende goed gefixeerd zijn» po
reuzer en minder gekrompen dan wanneer het gedroogd wordt zonder vooraf
bevriezen. Hierdoor wordt wel snel en gemakkelijk oapillair water opgeno
men, maar er treedt geen zwelling op van de deeltjes, waaruit het gelnet
werk is opgebouwd.
Uit het onderzoek bleek verder dat mioro-organismen geen rol van beteke
nis spelen bij het herstel van "irreversibel" ingedroogde gronden. Dit is,
gezien het feit dat deze gronden uiterst langzaam zwellen in water m aan
tasting door micro-organismen dus hoogstens van buitenaf kan plaats «in
den, niet te verwonderen. Overigens zijn, zoals reeds opgemerkt is in
hoofdstuk I,humaten ook zeer bestendig ten opzichte van miorobiologisohe
ontleding.
Een interessante bevtf%iging van de hier gegeven verklaring voor de "irre- i
versibele indroging" leveren de proeven, waarin de invloed van verschillen- !
de vloeistoffen op de reversibiliteit werd nagegaan (zie hoofdstuk III § 6).
Uit het onderzoek bleek, dat er na vervanging van het water door een apolaire vloeistof als tetra of benzeen geen "irreversibele" indroging meer
optrad, maar dat integendeel de reversibilitei-fëraad hoog was. Werd deze
uit tetra of benzeen gedroogde grond weer bevochtigd met water, dan was
een daarop volgende indroging wel weer "irreversibel", lit nu komt uit
stekend overeen met de bij de algemene besohouwlng van hydrophiele syste
men vermelde verschijnselen, die optreden bij vervanging van een zwei
middel door een niet-zwelmiddel en het daaropvolgend drog«n van het gel*
Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk I berekende Domingo de zwelling uit het
verschil tussen de hoeveelheid water, die door de droge veengronden werd
opgenomen en de hoeveelheid tetra of benzeen, benodigd voor het vullen
van de poriftn (waarbij dus enerzijds aangenomen wordt, dat de grond niet
zwelt in deze apolaire vloeistoffen en anderzijds dat de capillaire op
name van tetra of benzeen en water gelijk is). Domingo ging hierbij dus
uit van vooraf gedroogde grond. Het zou echter onjuist zijn, de hoeveel
heid z.g. "oolloidaal gebonden water" te berekenen uit het versohil tus
sen het resterend watergehalte (S. „ Q) en het resterend tetragehalte
(Bt cc- ), wanneer in de veldvoohiigl, nog niet "irreversibel" ingedroogde
grond ^ eerst het water door aceton en daarna de aceton door tetra is ver
vangen. De tetra neemt nu immers, voorzover het de hydrophiele stoffen be
treft, ook de plaats in van het grootste deel van het z.g. "oolloldaal ge
bonden" water nl. van dat gedeelte, dat wel "vrij ingesloten" is, maar
niet polair gebonden.
to dit te demonstreren zijn de resterende vochtgehalten van zes met water
respectievelijk met tetra bevochtigde veengronden, die niet of sleohts
weinig "irreversibel" waren ingedroogd experimenteel bepaald (S.
resp.
CCI4)• Hetzelfde is gedaan, nadat uit deze gronden vooraf hel
water
respectievelijk de tetra was verwijderd door drogen bij 105° C (1
_ resp.
I 001 ^* He*
grammen tetra per 100 gram droge grond werd * ge
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deeld door het soortelijk gewicht van tetra, waarmee dus het aantal om
tetra per 100 gram droge grond werd verkregen. Deze hoeveelheid le dan
te vergelijken met resterende watergehalten, aangenomen dat het soorte
lijk gewricht van water hier op 1 kan worden gesteld* Daar de oppervlak
tespanningen en de soortelijke gewichten van tetra en water versehill«n9
mag een met tetra bevochtigde grond niet met hetzelfde toerental worden
gecentrifugeerd als een met water "bevochtigde grond. In het laatste ge
val is het normale toerental van 2500 omwenteling«! per minuut gmomen en
een eenvoudige berekening leert dat de tetra dan met 1175 omwentelingen
per minuut moet worden afgecentrifugeerd,JUangezien de gronden door
(koud) extraheren met aceton en tetra (3 x of vaker schudden met het
droge oplosmiddel) iets kannen zijn veranderd, werden
en fi0 voor water
ook bepaald aan gronden, die achtereenvolgens met aceton, tetra» aoeton,
water waren voorbehandeld. Tenslotte werd de oorspronkelijke, nog niet
"irreversibel" ingedroogde grond gedroogd bij 105® 9 en daarna bevochtigd
met tetra (dus zoals door Domingo gedaan) waarna het resterend tetrar-gehalte weer werd bepaald (S
).
Se verkregen résultat«! zijn in^tabel 38 weergegeven. Hieruit is hét
volgende te concluderen:
a) ®t(5Qi^ is slechts betrekkelijk weinig kleiner dan StggQ
behandeling
met aceton-tetra - water en voor verschillende monsters ongeveer ge
lijk aan 1$ H2Q van de oorspronkelijke grond. Het verschil is, zoals
reeds opgemerét, te verklar«! uit het feit dat water ook polair ge
bonden kan worden en tetra niet en kan tevens gedeeltelijk zijn ver
oorzaakt door een geringe krimp ten gevolge van het feit, dat de ver
vanging van de vloeistoffen niet geleidelijk is geschied.
b) Vanneer met tetra bevochtigde "nog reversibele" grond gedroogd wordt
bij 105° C, dan blijkt er een zekere krimp op te treden, want opnieuw
bevochtigen met tetra en centrifugeren levert waarden voor ®0CC14»
die kleiner zijn dan &•* cCty* Deze krimp is, naar blijkt uit het; in
hoofdstuk III 4 6 vermelde onderzoek niet "gevaarlijk".
c) Wanneer de met water bevochtigde grond wordt gedroogd bij 105® C en
daarna bevochtigd met tetra, dan vindt men na afoentrifugeren zeer
lage resterende tetragehalten (S QQJ,)• Deze hoeveelheid tetra is
dus min of meer een maat voor het ^ volume aan poriön kleiner dan
3 onna indrogen (door het oentrifugeren wordt de capillaire hangheogte in capillairen met een doorsnede van 3 mu verkleind van 1000 om tot
ongeveer 1 om). Uit een verslijking van R0 ÇCIA *n
«gi. "blijkt
weer het grote verschil in krimp dat optreedt wanneer ^met water
bevochtigde "nog reversibele" grond wordt ingedroogd en wanneer men
deze grond droogt na vervanging van het water door tetra.
d) Het verschil tussen
en HQ
bewijst nog eens weer, dat de
gronden in de zes dagen dat ze vóór de bepaling van le onder water staa
behalve capillair ook nog op andere wijze water hebben opgenomen. Dit
bleek (zie hoofdstuk II) voornamelijk in de eerste dagen te gebeuren
en na 6 dagen vrijwel stil te staag. In figuur 21 is het verschil
T~"0hlU»4*
tussen de waarden voor "*»*> » *. CC14 —
uitgezet tegen het humusgehalte. Tussen de grootheden blijkt een
lineair verband te bestaan, alleen 25B394 geeft om onbekende redenen
een afwijking te zien. Dit doet vermoeden, dat het in de eerste zes
dagen niet-capillair opgenomen water polair is gebonden aan de humus.
Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit, dat het verschil tusCC14 ongeveer gelijk is
sen de gemiddelde waarden voor &e H20 ®n &o
RO*CC1
4
aan dat tussen de gemiddelde waarden voor Htgjteo m fitOC14*
men een sterke spreiding als men de afzonderlijke waarden voor B-fcHgO ~
Rt QCU uitB®'t tegen het humusgehalte, maar hierbij moet in aaamezking
wordejFgenomea dat.de fout in B*H90 ~ *t«m * uiteraard groter is dan
dl. i* *.126 ^
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0. SoBgO verandert niet door 4« voorbehandeling ran de grond »et aceton tetra - aceton - water» &t%0 wor<*t hierdoor echter in het algemeen
iets hoger.
Tenslotte kan wat "betreft de moeilijke bevoohtiging Tan de "irre
versibel ingedroogde" gronden (en de slechte oapillaire opstijging ran
water hierin) nog het volgende opgemerkt wordens
Haast een mogelijke geringe invloed van "luohtadsorptieM moet hier ook
gedaoht worden aan de mogelijkheid, dat de ingedroogde en daardoor ge
krompen aggregaten geen affiniteit hebben voor water» doordat de macro
moleculaire humusstoffen min of meer om de kationen en de kleideeltjes
zijn samengebald» waardoor de meer apolaire groepen van deze macromole
culen naar "buiten gericht staan. Bit is dus min of meer in overeenstem
ming met de opvattingen van Albert en Köhn (zie hoofdstuk I). Een lang
zaam optredende bevochtiging door water is dan te beschouwen als het
eerste begin van herstel van de oorspronkelijke toestand nl. als een
langzame» eerst slechts aan het oppervlak van het aggregaat plaatsvinden
de zwelling.
Uit deze nabeschouwing mag wel duidelijk zijn» dat er voor een quantitatieve verklaring van verschillende aspecten van het vraagstuk der
"irreversibele indroging" nog veel diepgaand en moeilijk onderzotic is
vereist.

Literatuur.
1» Albert, R und M. K8hn. "Untersuchungen fiber den Benetzungswiderstand
von Sandboden". Froo. Intern. Soo. Soil Soi. 1926 II
146-153.
2. AIeksandrova, L.H. "Over de aard en de eigenschappen ran de producten,
ontstaande bij inÄwerking van huminezuren op de z.g.
anderhalf-oxyden". Poohlfovedenic (1954) 14-29»
3. Bremner, J«M$ S.O. Heintze: P.J.Q. liaan} H. Lees. "Metallo-organio
complexes in soil" Nature 158 790-791 (1946).
4« Brüne, Pr. "Grundsätze für die Regelung des Wasserhaushalts in landwirt
schaftlich genutzten Moorböden und ihre technisch« Purchführung". Die neuzeitlichen Moorkultur in Einzeldarstel
lungen, Heft 2 (1929) Parejr, Berlin.
5» Brüne, ?. "Bodenkunde und Moorkultur".
Ztschr.Pfl.em. IHlng. Bodenk. ££ (90) 106-132 (1949).
6» Devaux, H. "Sur la présence d'un enduit antimouillant à la surface des
particules du sable et de la terre végétale".
C.B. Acad.Soi. Paris 162 197-199 (1916).
7. Domingo, W.R. en mej. J. Maurer* "Bijdrage tot de kennis van°ömkeerbaar
(irreversibel) ingedroogde, moeilijk te bevochtigen gronden"
Rapport Bodemk. Afd. Directie Wieringermeer (HoordOostpolderwerken) 1949«
8. Duyverman, J.J. "Be landbouarsoheikundige basis van het streekplan".
Diss. Vageningen 1948.
9* Ahrenberg, P und K. Schultze. "Die "Unbenetzbarkeit" von Böden und
feinen Pulvern überhaupt".
Kolloid. Z. 1£ 183-192 (1914).
10. Q&deke, F. "Untersuchungen über einige physikalische Eigenschaften des
Niederungsmoorbodens in Beziehung zum Pflaazenbestand von
Wiese und Weide".
Landw.Jahrbücher 21 266-354 (1941)11. Geoghegan, M.J. and S.B. Armitage . "Influence of some lipoidal sub
stances on aggregate formation in soils".
Nature 16% 29-30 (1949)12. Hudig, J en G.C. Redlich. "Onderzoek van indrogende, irreversibele
veengronden", Tijdsohr. Ned.Heide Mij ^2 282-399 (1940).
13. Hudig, J. en J.J. Duyverman. "De ouituur der z.g. laagveengronden en
hun moeilijkheden".
Meded. Ned. Heide Mij Ho 2(1949).
14. Khan, D.V. "Absorption of organic matter by soil minerals".
Poohvcvedenio (1950) 673-680 Ref.t Bibl.Soil Soi, Pert

1951 XIT.

15. troth, 5.M. and Page, J.B. "Aggregate formation in soils with special

reference to cementing substances".
Soil Soi.Soo.M.Proc. J1. 27-34 (1946).
16. Page, H.J. "The part played by organic matter in the soil system".
Trans.Farad.Soe. JX 272-287 (1921-22).
17« Pookels, A. "Uber die Abh&ngigkeit der Benetzbarkeit fester KBrper von
der BerQhrungsdauer".
Kolloid Z. 62 1-2 (1933).
18. Puohner, H. "Uber Spannungszustände von Wasser und Luft im Boden".
Forsch. Agrikulturphysik Jj} 1—19 (1896).
19. Hamann, B. "Bodenkunde" Berlin 1911*
20. Redlich, O.G. en J.Hudig. "Over de indrogende veengronden".
Tijdschr.Ned.Heide Mij& 212-224J 279-286} 289-302 (1941)
21. Redlich, G.C. "Droogte en Grondeonstructie. Mogelijkheden tot herstel".
Plattelandspost £ no 39/40 20-9-1947 (Boer «1 Tuinder 1
no 43 25-IO-'47).
~

22. Redlich, 0,9. "Over het blijvende (irr«verslbele) indrogingsverschijn-

sel ran gronden, sija oorzaken en zijn verbetering".
Voor1.blad Stichting Hed.Landb.Kalkbur. no ^ januari '49
Ps 3-27*

23. Russell, 5.W. "Interaction of day with water and organic liquid« as
measured "by specific volume changes and its relation to
the Phenomena of Cruabformation in Soils".
Philosoph. Trans.Royal See. London (A) 233» 361 (1934)*
24« Russell, B.W. "Soil conditions and plant growth" (E.J. Russell,
8e druk, herzien door S.W. Russell, London 1950)•
25» Sohttylenbor^x, J. van "A study on soil structure". Bias.Wag. 1947«
26, Sideri, D.I. "On the formation of structure in soil".
I "$he structure of soil colloids". Soil Sod 42 381-394
(1936).
II "Synthesis of aggregates) on the "bonds uniting olay
with sand and olay with humus". Ibid. 461-479«
27. Stadnikoff, Q. "Heuere forfohemie". Dresden 1930.
28. ïsohapek, ll.W. "Zur physikalisch-chemischen Ersoheinung des benetzungaWiderstandes von Torf gegen Wasser". Kolloid.Z.

29. f^ulin, A.Th. "Herkunft, Struktur und Sigensohaften orgaaominer»lischer BodenKelloide. Bodenk.Ffl.em. 21/22 544-568(1940)
30. Veenenbos, J.S. "De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en
Blokzijl in het randgebied van de F.O.Polder".
Diss. Wageningen (1950).
31. Wander, W. "An interpretation of the cause of waterrepellent sandy
soils found in oitrusgroves of Central Florida.
Science JM[0 299-300 (1949).
32. Zuur, A.J., met medewerking van 0. Bakker en 1. Verhoeven. "Enige ge
gevens, verkregen met de methode-Hudig ter bepaling van
de reversibiliteit van veengronden; benevens enkele be
schouwingen naar aanleiding daarvan".
Rapport Bodemk. Afd. Direotie Wieringermeer (Koordoostpolderwerken) 1948.

•ÎV

JU i

H H3
rt rt« H
«
•• « • •

•
••••
* • « • •

J
»
0

I

I

1

I

!

» «« «0
CM rot*-<T>1**
'Mi*
1- CM TR\
M W*
T- •sJ-lAWtAW
VO vo O *- Os
CM

mo
r«"l
r»"l t-M3
T- CM CMmm
r-

%

g

JS

I

1
I

ö
Pt

#*>*O
<r- Ö\ tf\<Ö
K k » * « «
V0MS
V0 tArO IfY
«\©J t~O
04
t- O
w F-*too
p- «0

I

I

t" W r» f r

s

SPS&Sgs C4
Oeoûtrr-O $
/»lÖröONf
r- CM rO CM v- CM CM

s
s

O 1* -g .g

•

"C

sHJsSI&f

ir\
ir*ir\o\
o
»T\0
J,
M

il
f»
co

J

r-t

>

Ig

Pi
tt
s
o

tfWM
Ol *n
B\
w
#n »«1 W
m Ol
w -«t

M

W©
NO
00 00 vo IA00 w

O
00 OS«
£?
t— VO
üT s
*-_ «N«»
t- ft v
r- CM
CM 00

4i

g

CM

O

1M
4»

l

CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
COMMISSIE VOOR INDROGENDE GRONDEN IN NEDERLAND
Aid.
No

,

,

ssolssk. WAGEN INGEN,

491 /vd../Ha

%

bericht op het schrijven van

r
De

H eer

I r J.

19

Augustus

1953

B ennema ,
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Gaarne verneem ik van U tot welke op- en aan
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CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK, WAPENINGEN
Schema voor de Eindrapporten over het Onderzoek
aan Ingedroogde Veengronden
Titel»

Ingedroogde veengronden*
Onder te verdelen in drie delen (I, II en III), die afzonder
lijk, maar op elkaar aansluitend gepubliceerd norden, b*v* in
de Terslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
Aan deel I kan een inleiding van Ir J*M*A*Fenders voorafgaan»
waarin de samenstelling van de Commissie en de werkverdeling
tussen de onderzoekers vermeld wordt*

Deel I* Schrijver:
TitelÎ
Ondertitelt
Inhouds

Deel II, Schrijverst
Titelt

Ondertitelt

Inhoudt
Inleiding
Hoofdstuk It
Inhoudt
>-

Hoofdstuk
Inhoudt

Hoofdstuk
Inhoudt
Hoofdstuk
Hoofdstuk

Dr S.B.Hooghoudt.
Ingedroogde veengronden I*
De physisch-chemische oorzaken van de indroging
en de invloed van verschillende behandelingen in
het laboratorium op de graad van indroging.
(Juiste titel aan Dr Hooghoudt over te laten)*
Literatuur-overzicht en resultaten van het onder
zoek van Dr Hooghoudt, eventueel aangevuld met
enkele gegevens van Ir J. Bennema en Ir&v.d«
Woerdt,over de invloed van de veensoort en ever
de variabiliteit van de H-graad.
Ir J.Bennema en Ir D. v.d. Woerdt*
Ingedroogde veengronden 11*
De veldbodemkundlge oorzaken van de indroging|
verbreiding en eigenschappen van de ingedroogde
gronden.

De bodemtypen, waarbij Indroging kan voorkomen
en de verbreiding van de indroging*
Beschrijving en indeling van de verschillende
bodemtypen*
Overzichtskaart, waarop de indroging is aangegeven
Aantal ha met globale Indeling naar bodemtype*
lit De veldbodemkundlge oorzaken van de indroging*
Bodem-en hoogtekaarten (of gedeelten hiervan; van
verschillende onderzochte gebieden als Zegveld,
Llnschoten, NZH 633, Se Putte, met grafieken over
het verband tussen indroging en hoogteligging bodemtype - pH*
Oorzaak en gevolg van holle ligging van veenpercelen.
Gegevens Cl 203 en bemonstering voor kationen
onderzoek (hoogteligging en indroging).
Bij al deze gegevens de bijbehorende gegevens
over de botanische samenstelling en,voor zover
bekend, over organische bemesting*
IIItEnkele hydrologische eigenschappen van de Inge*
droogde gronden.
Resultaten van doorlatendheidsmetlngen, dichtzltten van slootwanden.
17t De kationen-bezetting*
Vs Samenvatting.

'2-

Deel III. Schrijven
'Titelt
Ondertitel«
Inhoudt
Inleiding.
Hoofdstuk 1$
Inhoudt
Hoofdstak Ut

Inhoudt

Hoofdstuk lilt
Inhoudt
Hoofdstuk IVt
Inhoudt
Hoofdstuk Vt
Hoofdstuk Vit
Inhoudt
Hoofdstuk Vilt

Ir D. v.d. Woerdt*
Ingedroogde veengronden III«
Se verbetering van ingedroogde veengronden .
Literatuur.
Gegevens betreffende ervaringen met ingedroog
de gronden o.a. van Hudig en Duyveraan en
van het Moorversuohsstation Bremen.
De productie van ingedroogde veengronden*
aegevens Cl 203 in bouwland-ensuite.
De invloed van bemesting op de indroging»
Oegevene over bekalking, NÊN en org. mest.
Watertoevoer.
gegevens over de invloed van infiltratie en
voor »over bekend, van sproeien op de produc
tie. Vergelijking met de gegevens van Cl 203
(zie hoofdstuk II)*
Het bovenbrengen van kalkhoudende klei ennketingedroogd vm»
De rentabiliteit*
Oegevens over de geldelijke meeropbrengsten
door de verbetering te verkrijgen in bedrijfs
verband (sis rapport Cl 203).
Samenvatting*

V

