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Klassifikatie onverharde sedimenten

Lenard Vaessen.

Inleiding.

Aangezien wij als WTKG-ers hoofdzakelijk te doen hebben met losse sedimen-

ten zal in dit artikel een klassifikatie systeem worden weergegeven voor

dergelijke sedimenten.

De figuren en de tekst zijn afkomstig uit de brochure "Classificatie van

onverharde sedimenten" (beknopte versie) 1977 van de Rijks Geologische
Dienst (RGD), Haarlem.

Momenteel is een subcommissie onder auspiciën van het Ned. Normalisatie

Instituut bezig een klassifikatie op te stellen die waarschijnlijk dit

Bij het doen van veldwerk, opnemen van sekties, het zetten van (hand)bo-

ringen e.d. is het van belang een zo nauwkeurig en universeel mogelijke

beschrijving te geven van het aangetroffen sediment.

In het veld zal dit natuurlijk minder gedetailleerd kunnen dan thuis (la-

boratorium). Hier kan men rustig achter het buro, van goed gedroogde mon-

sters, e.v. in frakties gezeefde al dan niet met behulp van een microscoop,

de korrelgrootte bepalen en een zeer nauwkeurige lithologische beschrij-

ving maken.
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jaar als NEN-blad 5104 zal worden gepubliceerd. Die klassifikatie zal

enigszins afwijken van de hier afgedrukte versie. Zo zal bijvoorbeeld de

term zavel vervangen worden door zandige klei en zullen binnen enkele klas-

sif ikatiedriehoeken de scheidingslijnen tussen de gebieden wat verschuiven.

De opbouw van het systeem zal echter nagenoeg hetzelfde zijn.

Tot slot van deze inleiding wil ik Dr. G.H.J.Ruegg van de RGD-Haarlem be-

danken voor de toestemming om de tekst van de eerder genoemde brochure

te mogen gebruiken en voor de verdere informatie die ik van hem kreeg.

Klassifikatie

De klassifikatie van sedimenten verloopt in de volgende fasen:

1. het bepalen en benoemen van de frakties in het sediment;

2. het bepalen en benoemen van het sediment (als mengsel van frakties).

ad 1. Fraktiegrenzen en -benamingen

De volgende frakties en benamingen worden onderscheiden:

0 - 2 pn; lutumfraktie

2 - 63 pm siltfraktie

63 - 2000 pm: zandfraktie

2 - 63 mm: grindfraktie
63 - 256 mm: stenenfraktie

Partikels >256 mm worden blokken genoemd.

Bij de verdere indeling wordt gebruik gemaakt van driehoeksdiagrammen.
Daarom nu eerst iets over de werking van een driehoeksdiagram.

De samenstelling van een monster, dan wel een op 100 % gebracht deel van

een monster, dat uit drie bestanddelen is opgebouwd (dan wel uit een of

twee van deze bestanddelen), kan d.m.v. een punt in een driehoeksdiagram

worden weergegeven.
Elk hoekpunt geeft een samenstelling weer die voor 100 % uit slechts één

van de drie bestanddelen bestaat. Elk punt op een zijde van de driehoek

geeft een samenstelling weer die uit twee van de drie betreffende frakties

is opgebouwd. Elk punt binnen de driehoek vertegenwoordigt een samenstel-

ling met drie komponenten. De verhouding tussen de komponenten is evenre-

dig met de verhouding van de lengte van de drie loodlijnen uit het punt

op de drie zijden van de driehoek.

Zo wordt een sediment, dat uit 30 % lutumfraktie, 20 % siltfraktie en 50 %

zandfraktie bestaat, weergegeven
door de positie van punt Z in figuur 1

(AZ : BZ : CZ = 30 : 20 : 50),

De samenstelling van de mengsels 1 t/m

4 (zie pag.12) worden voor wat betreft

hun onderlinge verhouding aan lutum-,

silt- en zandfraktie, weergegeven door

de ligging van resp. de punten P, Q, R

en S.

Een driehoeksdiagram heeft, behalve de

eigenschap dat men er driekomponentige

samenstellingen snel nader mee kan in-

delen volgens een systeem dat verband

houdt met velden in het diagram, ook

het voordeel dat men hiermee monstersa-

menstellingen op eenvoudige wijze kan

vergelijken op grond van de onderlinge

verhouding van de drie komponenten.

Nu weer terug naar de klassifikatie.

ad 2. Mengselbegrenzingen en mengselbenamingen.

1. Indeling op het eerste niveau

A. Grind-zand-silt/lutummengsels: zie figuur 2.
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Partikels > 63 ram worden niet in de naamgeving betrokken, daar deze

sterk kan worden beinvloed door kleine schommelingen in het aantal

stenen/blokken. Indien aanwezig dienen ze wel vermeld te worden.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen, dat de aanduidingen be-

treffende het leemgehalte geen
informatie geven over het gehalte aan

leembrokjes in de grindfraktie, maar betrekking hebben op de samen-

stelling van de fraktie < 63 ;nn.

De grindfraktie van monsters met > 30 % grind kan nader gedefinieerd

worden op grond van het feit of de grindmediaan in het 2 tot 5,6 mm-,

het 5,6 tot 16 mm-, dan wel het 16 tot 63 mm-bereik ligt, resp. te

benoemen als fijn-, matig grof- en zeer grof grind.

Monstersamenstellingen met < 30 % grindfraktie krijgen het voorvoeg-

sel (sterk/zwak) grindig of grindarm en worden verder genoemd op

het tweede niveau.

B. Organische stof-zand/silt-lutummengsels: zie figuur 3.

Onder organische stof worden alle plantaardige produkten begrepen,

ook die welke door bodemprocessen zijn beinvloed. In de naamgeving

wordt uitsluitend het woord humus (humeus) gebruikt, i.v.m. de leng-

te van de term organische stof (de term humus wordt normaliter gede-

finieerd als organisch materiaal, omgezet in een bodem).

Als speciaal geologisch van belang kan veen nader ingedeeld worden

als hoog- of laagveen; de laatste kategorie kan nog nader onderschei-

den worden in riet-, bos-, bladmos- en overgangsveen. Daarnaast

kunnen dy en gyttja (algen-, detritus-) genoemd worden als sedimen-

ten met een hoog gehalte aan organische stof. Al deze nadere kwali-

fikaties van veen dienen in het boorformulier onder "bijzonderheden"
te worden vermeld. Buiten deze afzettingen, die benoemd worden op

grond van het gehalte aan organische stof, zijn er ook sedimenten

van organische oorsprong die buiten het schema van figuur 3 vallen;

gedacht kan worden aan diatomiet (diatomeeeaarde), dat in beginsel

volgens korrelgrootte wordt benoemd.

Mengsels die in de velden D, E of F liggen, krijgen resp. het voor-

voegsel "humusrijk", "humeus" of "humusarm" en worden nader benoemd

op het tweede niveau.
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2. Indeling op het tweede niveau

Deze indeling geldt voor de volgende sedimenten:

zand-silt-lutummengsels

mengsels met <30 % grind en

mengsels met < 15 - 30 % organische stof
x

)

Bij de twee laatstgenoemde groepen wordt de zand- + silt- + lutumfrak-

tie tezamen op 100 % gesteld.
De hiervoor geldende klassifikatiedriehoek is afgeheeld in figuur A.
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Velen blijken niet vertrouwd te zijn met de term "zavel". Als overgang

kunnen de volgende benamingen worden gehanteerd voor sedimenten van

de zavelgroep:
zware zavel : klei, zandig

matig lichte zavel: klei, sterk zandig

zeer lichte zavel : zand, sterk kleiig

Mengsels, die in deze driehoek in het zandveld gelegen zijn, m.a.w.

op het tweede niveau ten minste 50 % aan zandfraktie en niet meer dan

8 % lutumfraktie bevatten, worden op het derde niveau nog nader benoemd.

Van mengsels die in de zavel- en leemvelden liggen, is het vaststellen

van de ligging van de zandmediaan facultatief; dit geldt ook voor meng-

sels die in het veld "zandig grind" van de grind- zand-silt/lutumdrie-

hoek gelegen zijn.

) Mengsels die zowel fijn verdeeld organisch materiaal als grind be-

vatten, zullen in de praktijk uiterst zelden voorkomen en zijn dan

als contaminatie op te vatten. In dergelijke gevallen zal het be-

schrijven als bijmengsel van het bestanddeel dat beschouwd kan wor-

den als kunstmatig in het monster gekomen, een oplossing geven.

3. Indeling op het derde niveau

Van de hiervoor in aanmerking komende mengsels wordt de waarde van de

zandmediaan d.w.z. de korrelgroottewaarde, waarbij 50 % van de

zandfraktie (63 - 2000 jim) grover is en 50 % fijner, geschat dan wel

bepaald.

Het mengsel krijgt als hoofdnaam de benaming die behoort bij de gevon-

den (zie schaal onderaan figuur 5) )

) De cijfers achter

het symbool M geven

derhalve de onder-

begrenzing van de

hierbij geldende

zandfraktie weer;

zo betekend in an-

dere klassifikaties

de mediaan van

de fraktie 50 -

2000 gm.
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Voorbeelden van mengsels en hun benaming volgens bovenvermeld schema

Mengsel 1: 5 % lutumfraktie, 25 % siltfraktie, 70 % zandfraktie 95):

zand, u.f., sterk lemig

Mengsel 2: 3 % siltfraktie, 82 % zandfraktie 470), 15 % grindfraktie:

zand, u.g., leemarm, grindig.

(indien silt- en zandfraktie tezamen op 100 % gesteld wordt,

is de onderlinge verhouding (afgerond): 4 % siltfraktie;

96 % zandfraktie).

Mengsel 3: 5 % organische stof, 6 % lutumfraktie, 35 % siltfraktie,

54 % zandfraktie 177):

zand, m.f.
,

zeer sterk lemig, humeus.

(indien de lutum-, silt- en zandfraktie tezamen op 100 %

gesteld wordt, is de onderlinge verhouding (afgerond): 6 : 37 : 57).

Mengsel 4: 12 % organische stof, 20 % lutumfraktie, 45 % siltfraktie,

23 % zandfraktie:

zavel, zwaar, humusrijk

(indien de lutum-, silt- en zandfraktie tezamen op 100 % gesteld
wordt, is de onderlinge verhouding (afgerond): 23 : 51 : 26).

Kalkhoudende sedimenten

Het kalkgehalte, bepaald met HC1 (10 %), wordt d.m.v. de volgende cijfercode

weergegeven:

0 = kalkvrij (niet hoorbaar en niet zichtbaar)

1 = spoor kalk (hoorbaar, maar niet zichtbaar)

2 = wenig kalk (hoorbaar en juist zichtbaar)

3 = matig kalkhoudend (duidelijk hoorbaar en korte opbruising)

4 = sterk kalkhoudend (heftige en langdurige opbruising)

Spreiding

De spreidingsgraad S wordt gedefinieerd als de omschrijving op grond van

de grootte van het maximale gewichtspercentage materiaal van de drie aan-

grenzende ï phi-zeeffrakties ) (bijv. drie frakties uit de reeks 63 - 90,

90 - 125, 125 - 180, enz., dan wel uit de reeks 53 - 75, 75 - 106, 106 - 150,

150 - 212, 212 - 300, 300 - 425, 425 - 600, 600 - 850, 850 - 1190, 1190 -

1680), en wel van de op 100 % gestelde zandfraktie.

Hierbij geldt:
S > 70 %: kleine spreiding
S tussen 60 en 70 %: matige spreiding
S < 60 %: grote spreiding

N.B.: "grote spreiding" is synoniem met de vroegere kwalifikatie "slecht

gesorteerd" en "kleine spreiding met "goed gesorteerd".

x
/

—0
) phi (0) = -I082 x = 2 ), waarbij x de diameter in mm weergeeft.


