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Samenvatting 

Op 26 niet-refraktaire Belgische kleien en lemen, waarvan de geologische 

karakteristieken·en geografische verbreiding worden aangegeven, werd de 

bepaling van de totaal chemische samenstelling, de mineralogie, de korrel

grootteverdeling, het totaal specifiek oppervlak, de plasticiteit volgens 

Pfefferkorn en het thermisch gedrag (TGA en DTA) uitgevoerd. 

De analyse gegevens worden per klei of leem gegroepeerd op een "steekkaart" 

en een begeleidende plaat. 

L'analyse chimique totale, la mineralogie, la granulometrie, la surface 

specifique totale, la plasticite par Pfefferkorn et !'analyse thermique 

(ATG et ATD) ont ete determinees pour 26 argiles et limons non-refractai

res. La geologie de ces argiles et leur repartition geographique ont ete 

decrites. Les donnees analytiques sont groupees par argile ou limon sur 

une fiche et une figure correspondante. 

Total chemical analysis, the mineralogy, grain size distribution, total 

specific surface, Pfefferkorn plasticity and thermal analysis (TGA and 

DTA) have been determined for 26 non-refractory clays and loams. 

Their geology and geographical distribution have been described. The ana

lytical data are represented for each clay and loam on a table and an ac

companying figure. 
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INLEIDING 

In vergelijking met het onderzoek gericht op de fijnkeramiek werd aan de 

studie van grondstoffen bestemd voor de grofkeramische nijverheid in 

Belgie tot voor kort weinig aandacht besteed. Kontakten met kleiverwer

kende bedrijven maakten duidelijk dat er een reele nood bestaat aan een 

betere kennis van de grondstoffen als dusdanig teneinde in optimale 

voorwaarden een degelijk industrieel produkt te bekomen. De onderhavige 

bundeling van gegevens omtrent de eigenschappen van de belangrijkste 

Belgische niet-refraktaire kleien wil een referentiewerk voor de klei

verwerkende nijverheid zijn. Tevens kan deze informatie een bijdrage 

leveren tot een betere planning van de uitbating van deze kleien alsook 

tot de selektie van een gering aantal parameters, die een vlotte kon

trole tijdens het produktieproces mogelijk maken. Een analoge karak

terisering van Nederlandse kleisoorten (V. Amerongen, van der Velden, 

1970) wordt in Nederland veelvuldig door de betrokken producenten ge

raadpleegd. In het eerste hoofdstuk van deze bijdrage worden 26 ver

schillende Belgische kleien en lemen in een duidelijk geologische ~on

text gezien . De stratigrafische positie, de geografische verbreiding, 

het ·sediwentatiemilieu en facies, evenals de dikte der afzettingen 

worden aangegeven. Het tweede hoofdstuk,getiteld "Karakteristieken der 

grondstoffen", omvat een toelichting bij de keuze der parameters, de 

wijze van monstername, een bondige beschrijving van de gebruikte che

mische en fysische methodes, de wijze waarop de resultaten gegroepeerd 

zijn en tenslotte de cijfergegevens zelf. In een afzonderlijke bij

drage zullen de verbanden tussen de onderzochte parameters en de impliea

ties ervan behandeld worden. 
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Referenties 
Geologische formatie uitbatingsgebied vormingsomstandigheden 

Hfdst I Pia at 

dichtslibben van verlaten 
Holocene alluvium van de Maas Limburgse Maasvlakte rivierbeddingen en overstromings- 1 1 

sedimenten 

Holocene alluvium van de Schelde Oudenaarde - Gent 
overstromingssedimenten 

in de alluviale vlakte 2 2. 3, 4 

Holocene Duinkerke kleien polders en de kustvlakte getijden afzettingen (wad) 3 5, 6 

opgewaaid vanuit de 7, 8, 9, 
Boven en Midden Weichsel leem en loss Midden - Belgie periglaciale gebieden in 4 1 0, 11. 1 2 

het noorden 

Onder Pleistocene Kempische klei Antwerpse Kempen rivier tot getiJden zone 5 13, 14 

Rupeliaan Boomse klei Mechelen- Boom- Sint-Niklaas 
mariene shelf afzettingen 6 1 5, 1 6. 1 7 

Zuid Limburg 

Verweerde Boomse klei Waasland - Hasselt 
meteorische verwering van een 

mariene klei 
1-----

7 18 

(Onder Rupeliaan klei van kleine Spauwen) Zuid Limburg mariene klei 8 -
Onder Oligocene Henis klei Tongeren - Boutersem - Tienen lagune of een brakwater meer 9 19 V1 

Bartoon. Asse klei 
noordwesten van Brussel (Asse) 

mariene shelf klei 10 20 
oosten van Brugge (Oedelem) 

' 

Paniseliaan klei (P1 c) zuidelijk Vlaanderen mariene shelf klei 11 21, 22 I - ~---- -- f-· 

Paniseliaan basis klei (P1 m) Kortrijk 
ondiepe mariene of 

lagunaire klei 12 

leper klei 
zuid Vlaanderen, Noord Henegouwen 

mariene shelf klei 13 24, 24 
en zuid Brabant 

Boven - Landen klei 
noordoost Henegouwen 

fluvio - lagunair 14 zuidoost Haspengouw 

Aachen formatie 
Santoon Hergenrath klei 

Welkenraedt lagunair 15 25, 26 

Ethe kleien (Jura) Aarlen - Virton marien 16 

paleozoische verwerings klei meteorische verwering 
a) Boven Karboon schiefers Charleroi, Liege 

17 
b) Boven Devoon schiefers Fagne en Famenne 

c) Onder Devoon schiefers Bastogne 

klei van Flonnes Flonnes ( Hergenrath) decalcificatie klei 18 
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HOOFDSTUK I DE GEOLOGIE VAN DE NIET-REFRAKTAIRE KLEIEN IN BELGIE 

Een goede kennis van de geologie van een kleiafzetting is om meerdere 

redenen belangrijk. 

Een eerste reden is uiteraard dat de vormingswijze van de kleiaf

zetting de geometrie van de kleimassa beinvloedt. Zo zullen de alluviale 

kleien zich erg anders voordoen dan diepere mariene afzettingen die dan 

weer een andere ruimtelijke verdeling zullen hebben dan residuele bodem

kleimassa's. 

Een tweede reden is dat weinig kleiafzettingen homogeen zijn en 

dat de fijnere opbouw van de klei, vaak op verschillende schalen voor een 

gevarieerde samenstelling kan zorgen qua kor.relgrootte· en mineralogie. 

De ontstaanswijze en de evolutie van een klei kunnen ook in belangrijke 

mate de aard van de detritische en diagenetische mineralen alsmede de tex

tuur van de aanwezige mineralen bepalen. Ook de porienwater samenstel

ling wordt erdoor beinvloed. Het is duidelijk dat een kennis van de ont

staanswijze en de daaraan gekoppelde geometrische implicaties van zeer 

groat nut is bij het plannen van nieuwe uitbatingen of het uitbreiden van 

bestaande ontginningen. De kennis van de fijnere structurele opbouw van 

kleilagen zal daarenboven toelaten op een aangepaste manier testmonsters 

te nemen en de proefresultaten ervan op een korrekte wijze te evalueren 

in funktie van hun belang voor het geheel van de afzetting. 

Het is ten slotte duidelijk dat de fysische, mineralogische en chemische 

kenmerken van een klei hun vormgevings-, droog- en bakgedrag zullen be

palen. Basisgegevens voor dit aspect zullen in het hoofdstuk II gegeven 

worden terwijl in dit hoofdstuk vooral de facetten geometrie en detail

opbouw in de geologische bespr.eking aan bod zullen komen. Vroegere tek

sten waarin veel geologische basisP"P"""'""'ns vervat zijn, zijn deze van 

CALEMBERT et al. (1977) en CAMERMAN (1953). Een verkort algemeen 

overzicht 1s gegeven in DECLEER et al. ( 1982).: De plaatsen waar de hierna 

besproken niet-refraktaire kleiformaties aan of dichtbij de oppervlakte 

komen, zijn weergegeven in figuur I. Het zijn tevens de verspreidings

gebieden van exploitaties van de betreffende kleisoorten. Een vereen

voudigde stratigrafische tabel is gegeven die toelaat de stratigrafische 

termen die verder in de tekst gebruikt worden in hun juiste c.ontext te 

situeren. 
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11. Vereenvoudigde stratigrafische tabel met inpassing van de in Hfdst. I vermelde kleien (zie tabel 1). 

-· 
Maas alluvium 1 

Holoceen Schelde alluvium 2 

Cenozoicum Duinkerke kleien 3 
Kwartair 

Boven Weichsel loess 4 
0- 65 m.y. 

Pleistoceen 
.-<.. 

Midden 

Onder Kempische klei 5 

Plioceen 

Mioceen 
Tertiair 

Boven 

Boomse klei 6, 7 
Oligoceen Midden Rupeliaan 

Kleine Spauwen klei 8 

Onder Tongriaan Henis 9 

Boven - Bartoniaan Asse klei 10 

Eoceen Midden Panisel klei 11 . 12 

Onder leperiaan leper klei 13 . 
Boven Landeniaan Boven Landen klei 14 

Paleoceen 
Onder 

Boven - Santoniaan Hergenrath klei 15 
Mesozoicum Krijt 

Onder 

65- 230 m.y. Maim 

Jura Dogger 

Lias Ethe klei 16 

Trias 

Perm 

Paleozoicum Karboon 
Boven verwering 17 

Onder 
230-570 m.y. 

Famenniaan verwering 17 
Boven 

Frasniaan verwering 17 
Devoon 

Midden 

Onder 

Siluur 

Ordovicium 

Cambrium 
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Aile kleiafzettingen zijn gesitueerd in de recente alluviale vlak

te van de Maas. De begrenzing van de alluviale vlakte kan gemakkelijk afge

lezen worden op topografische kaarten a.h.v. het verloop der hoogtelijnen. 

Enkel de linkeroever van de alluviale vlakte ligt op Belgisch grondgebied. 

De alluviale vlakte op ons grondgebied is meestal smaller dan 4 km. De 

alluviale vlakte bestaat enerzijds uit een aantal verlaten en toegesedi

menteerde rivierbeddingen, recht of in meandervorm en anderzijds uit 

interfluvia-sedimenten. De interfluvia--sedimenten zijn zandige tot kle i

ige silten, met een dikte van maximaal 3 m en meestal dunner dan 2 m. 

Slechts in enkele gevallen zijn deze silten voldoende kleirijk om voor de 

lokale baksteenbedrijven bruikbaar te zijn. Het komt echter vaker voor 

dat de sedimenten, bezonken in de verlaten rivierbeddingen kleirijk genoeg 

zijn voor de baksteenfabrikatie, doch deze sedimenten zijn zeer dun en 

zijn meestal hooguit I m dik alhoewel diktes tot 4 m bekend zijn. 

Deze verlaten beddingen zijn herkenbaar als zwakke depressies in het land

schap en kunnen trouwens ook via luchtfoto-analyse opgespoord worden. 

Aldus opgemaakte kaarten zeggen uiteraard niets over eventueel bestaande 

lichtjes oudere beddingen die daar door recenter interfluvium-materiaal 

werden afgedekt. Een lithologische kaart (klei-silt-zand-verdeling) met 

de positie van de verlaten rivierbeddingen op schaal 1:75.000 is opge

maakt door PAULISSEN (1973). De exploitatie van dergelijke dunne afzet

tingen is ondergeschikt aan de exploitatie van de onderliggende tot 20 m 

dikke grintlagen en ook onderhevig aan de voorschriften inzake terrein

bestemmingen zoals aangegeven in het gewestplan Limburgs Maasland. 

Alhoewel momenteel enkel bakstenen geproduceerd worden in het gebied 

werden vroeger ook pannen gemaakt van de meest kleiige sedimenten 

(CAMERMAN, 1953). 

2. Holocene alluvium van de Schelde en Leie -------------------------------------------

Periodische overstromingen in de alluviale vlakte van de Leie 

en de Schelde zorgden voor de opbouw van dunne, vooral siltige afzettin

gen. Het is zelfs zo dat de afzettingen na de exploitatie terug door 

nieuwe overstromingen als het ware werden heraangevuld (TAVERNIER, 

GULINCK, I 94 7). 
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De verbreiding van de alluviale vlakte kan afgelezen worden op de to·pografi

sche kaarten en de geologische kaarten. 

Diktes tot 1,5 m hebben zich in de Schelde-vallei ~ntwikkeld, terwijl dik

tes tot 4 m in de Leie-vallei werden gesignaleerd. De produktie van bak

stenen is momenteel beperkt tot een bedrijf ten noorden van Oudenaarde, ter

wijl vroeger veel meer geexploiteerd werd tussen Oudenaarde en Dendermonde 

in de Schelde-vallei en tussen Deinze en Gent in de Leie-vallei. 

3. Holocene Duinkerke kleien 

Een wadden type omgeving - een brede kuststrook die bij eb gedeeltelijk 

hoven water komt te liggen en bij vloed onder water loopt - ontstond in 

ons kustgebied, bij de aanvang van een belangrijke transgressieve fase, een 

2000 jaar terug. 

De vroegste afzettingen waren vooral kleiig, maar wanneer de zee later 

terug trok, ontstonden daarbovenop s·chorrekleien van I a I ,5 m dik. De 

totale dikte van het kleicomplex is maximaal ongeveer 3 m. Deze een

voudige lithologische opeenvolging is wel erg verstoord door de aanwez1g

heid van zandige:platen, met zand gevulde ·kr(:!ken en periodische stormafzet

tingen. De onderste plaatkleien zijn zacht en bevatten veel schelpen 

terwijl de schorre plaatkleien meer geoxideerd zijn, veel kleine plant

fragmentjes bevatten en een brokkelige struktuur hebben. Fijnverdeelde· 

kalk is aanwezig in varierende hoeveelheden die de kleur van de baksteen 

bepalen, gaande van licht rood naar geel. Gedetailleerde informatie over 

de opbouw en verspreiding van kleilagen in de westelijke kustvlakte kan 

gevonden worden bij BAETEt-f.AN' (1981, 1982) ; voor de.hele polders- in 

TAVERNIER, AMERYCKX (1970). 

4. Boven en Midden Weichsel leem en loess 

De afzetting van een loesslaag over voornamelijk Midden-BelgH! 

gebeurde in hoofdzaak gedurende Midden-en Boven-Weichsel. Het sediment 

was afkomstig uit de noordelijk gelegen gebieden en werd door de wind over 

ons gebied gebracht. De loess kon over het landschap uitgespreid worden 

door het smeltwater van de sneeuw. De ~loesslaag; vormde uiteindelijk een 

dunne mantel over het bestaande relief. 
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De loes·slaag is hooguit een paar meter dik maar uitzonderlijk kunnen dik

tes tot 20 m worden gevonden in de riviervalleien door inspoeling en soli

fluctie. Loess heeft een bijzondere samenstellh1g. De loess bestaat in 

hoofdzaak uit kwartssiltkorreltjes met beperkte hoeveelheden fijnzand en 

klei bijgemengd en eventueel kalk. De invloed van het regenwater en het 

grondwater zorgt ervoor dat de loess die oorspronkelijk 10 tot 30 % ~al

ciumkarbonaat bevat:te, geleidelijk aan ontkalkte. De term leem of iehm' 

wordt vaak voor deze ontkalkte loess gebruikt, terwijl de term ~rgeron 

naar kalkhoudende loess refereert. De leem is meestal plastischer dan' de 

loess. In de loessafzettingen is het kalk zeer fijn en homogeen verdeeld 

doch concentraties tot loesspoppetjes, karbonaat-concreties van enkele em 

groot, komen vaak voor. Onder de exploitaties die heden ten dage nog aktief 

zijn, is er ook een veldoven. Voor de baksteenindustrie vallen leemren-loess 

afzettingen uiteen in drie typen : de nog kalkhoudende loess, die op 

de interfluvia ligt, de ontkalkte loess bovenop de kalkhoudende en late-

raal ervan naar de valleien toe, en tenslotte. de loess die in de valleien 

geaccumuleerd werd. De drie typen hebben in het algemeen gesproken ande-

re eigenschappen. 

De tijdsspanne waarin de Kempische kleien werden afgezet nam bijna 

het ganse Onder-Pleistoceen in beslag (PAEPE, VAN HOORNE, 1976Y 

Gedurende dit tijdsbereik wijzigde zich het uitstrekkingsgebied van de 

Noordzee vrij sterk (ZAGWIJN, DOPPER, 197~zodanig dat het gebied van 

de Antwerpse Kempen op wisselende afstand van de toenmalige kustlijn ge

situeerd was. Het preciese afzettingsmilieu moet zich ook in funktie daar

van gewijzigd hebben. De kleien die traditioneel als fluviatiele kleien 

aanzien wordent vertonen echter ook mariene invloeden; volgens sommige 

auteurs werden de kleien in een wadden type omgeving afgezet (DRICOT, 

1961 ; PAEPE, VAN HOORNE,. 1970). Het afzettingsmilieu van de Kempische 

kleien liet het voorkomen toe van erg varierende kleitypen in vertikale 

opeenvolging en ook lateraal op korte afstanden van elkaar. Er zijn 

wisselende kleuren., zandgehalten, karbonaatgehalten en gehalten aan plant

aardig organisch materiaal. 
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Naast de kleiige lagen komen ook zandlenzen en dikkere veenlagen voor in 

het afgezette complex. Op bepaalde niveaus · zijn klei, zand en veen ver

stoord door vorst strukturen die zich ontwikkeld ht:bben tijdens de koude 

perioden van de afzettingsgeschiedenis. De geexploiteerde kleilagen zijn 

zelden dikker dan 10 m ; deze exploitatie gebeurt nu immers in ons land 

langs de zuidelijke voo:fkomensgrens van het Kempische klei komplex ; 

het geheel van kleien en waterrijke fijne zanden die het komplex uitmaken 

wordt dikker naar het noorden toe, waar vooral vroeger ook nog exploita

tie aanwezig waren (CAMERMAN , VERBEECK, 1950). 

6.De Boomse klei 

De Boomse klei is een mariene shelf afzetting die een zeer uitge

strekte verbreidheid heeft. Een opvallende karakteristiek vari de k1ei is 

de ritmische opeenvolging via siltige en vette kleibanden van enkele 

dcms dikte. Naast deze vertikale korrelgrootte variaties, zijn er ook 

zwarte lagen rijk aan plantaardig organisch materiaal evenal$ bleekgrijze 

lagen rijk aan kalk ; beide laagsoorten hebben eveneens een dikte in 

de orde van dcms. In de kalkrijke banden zijn gedurende de evolutie van de 

klei harde broodvormige kalkconcreties van 15 a 30 em dikte en tot 50 a 
100 em diameter met vertikale spleten ontstaan. 

Er werd aangetoond dat de opeenvolging van banden met eigen karakteristieken 

qua korrelgrootte, orga.nis.ch mat~riaal- en karbonaatgehalte· een constante 

sekwentie is die ver:volgbaa.'r is over heel het explciitat'iegebied (Sint

Niklaas- Boom- Mechelen). Dit gegeven laat toe de karakteristieken en 

eigenschappen van de klei op nieuwe exploitatieplaatsen tltf obk--bij <leo uit

br'eiding van be·s.taatrde groeven te voorspellen. De kleidikte in bet exploi

tatiegebied varieert tussen een tiental en vijftigtal meter. Een belang

rijke onderverdeling van de klei berust op bet onderscheid tussen een 

bovenste ·donkergrijze: tot zwarte klei die siltig is en rijk aan kleine 

plantenrestjes terwijl bet onderste kleipakket bestaat uit vette kleien 

die naar de basis toe karbonaten bevatten en helemaal tegen de basis aan 

zeer siltig zijn. Relatief belangrijke hoeveelheden pyriet zijn aanwe-

zig in de klei als concretiesvan verschillende afmetingen gaande van min 

tot meer dan 10 em en meestal draadvormig of langwerpig. Het pyrietge

halte is grater in de zwarte klei dan in de grijze. , 
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7. Verweerde Boomse klei 

Vooral in het Waasland is de Boomse klei op een aantal plaatsen 

tot ongeveer 2 m diep verweerd. De verweerde laag is bruingelig en ge

oxydeerd. De ver.weerde klei is plastischer en heeft een hoger smeltpunt 

dan de onverweerde klei. De ontwikkeling van deze verweringszone lijkt 

in het Waasland gebonden te zijn aan een bepaalde geomorfologische konditie 

namelijk de overgang van de Waasland vervlakking naar de valleien toe, en 

aan een geringe kwartaire bedekking (HALET 1938). In de buurt van Has

selt wordt deze verweerde klei gebruikt als bijmenging bij ingevoerde 

meer refractaire kleien terwijl ze in het Waasland gezocht wordt voor 

aardewerkfrabrikatie. 

Deze dunne klei (5 a 10 m) komt voor in de streek Hoeselt

Tongeren en werd vroeger uitgebaat voor aardewerk- en pannenfabrikatie 

(TAVERNIER, GULINCK, 1947). 

2~-~~-~~~!~:~!~! (OLIGOCEEN, TONGERIAAN) 

Alhoewel het gebruik van deze kleilaag erg beperkt is vertoont 

de klei een aantal merkwaardige eigenschappen die het vermelden waard 

zijn. Het is een groene klei van ongeveer 5 m dik, die fijn verdeeld 

pyriet bevat. Ret is wellicht een type van lagunaire afzetting die 

een continue laag vormt in de streek van Zuid-Oost-Limburg. Een equiva

lente laag bestaat ten oosten van Leuven. Zandlenzen kunnen voorkomen 

in de klei evenals veenlagen. De klei is bijzonder fijn van korrel 

en zeer plastisch (GLIBERT, DE HEINZELIN, 1954 ; JANSSEN et al., 1976). 

De Asse-klei was in het geexploiteerde gebied zelden dikker dan 

10 m. Enkel de onderste meters van de klei zijn zandig met veel glau

coniet, terwijl de rest van de klei een grijze, plastische, vrij homogene 

klei is. 
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Het is een mariene klei met lateraal vrij uniforme karakteristieken. Cok 

pannen en aardewerk werden van deze klei vervaardigd. 

Deze klei is ruim verbreid in centraal en zuidelijk Vlaanderen. 

De klei is zandig. Het zand is glauconietrijk en komt voor in dunne lens

jes en vlekken. De klei bevat pyriet. Het voorkomen van meerdere lagen 

plaatvormige kwartsietlagen van ongeveer 10 m dikte hinderen in sommige 

groeven de exploitatie. De dikte van de klei schommelt tussen 10 en 20 m. 

De kleilaag wordt voor baksteenproduktie gebruikt. 

De basale laag van de Paniselformatie is een zeer plastische 

homogene klei van maximaal een zevental meters dik die vooral in het 

zuiden van Vlaanderen als een kontinue laag voorkomt en die speciaal 

gebruikt wordt voor de dakpannenfabrikatie. Het is echter mogelijk 

dat de klei die als Plm aangeduid is op de geologische kaart 97 Moes

kroen-Zwevegem, in het ontginningsgebied, eerder zou aansluiten bij de 

onderliggende Ieperse klei (klei van Aalbeke, LINSTER, 1976). 

De Ieperse klei is een mariene shelfklei die lateraal sterk ver

breid is. In het westen van ons land kan de afzetting meer dan 150 m 

dik zijn. In Brabant en Henegouwen is de Ieperse klei veel dunner (10 a 
30 m) ten dele door erosie en ten dele door een dunnere ontwikkeling. 

Terwijl het onderste deel van de klei in West- en Oost-Vlaanderen een 

zeer vette en homogene klei is (in cetraal West-Vlaanderen ongeveer 

100 m) is het bovenliggende deel veel siltiger en zandiger en heeft 

er zich aldus vaak een gelaagdheid in de klei ontwikkeld (zie profie-

len in : GULINCK, 1967). In het gedeelte zandige klei kunnen zich ook 

nog vette kleilagen van enkele meters dik ontwikkeld hebben. De klei 

van Aalbeke (zie 12) zou dan een dergelijke laag voorstellen. 
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14. De Boven-Landen-klei 

De Boven-L~nd~n-kleien zijn lensvormig met een beperkte verti

kale en horizontale verbreiding. Ze komen voor in een hoofdzakelijk 

zandige fluvio-lagunair afzettingskomplex met lignietlagen. De kleien 

zijn hooguit enkele meters dik ; de maximale bekende dikte is 12 m. Ze 

komen voor in Noord-Oost-Henegouwen en Zuid-Oost-Haspengouw (GULINCK, 

1973). 

De Hergenrath-kleien komen voor in Oost-Belgie in zones met een 

beperkte verbreiding. In Belgie zijn deze kleien nooit dikker dan 10 m 

maar in Duitsland bereiken ze 25 m dikte. De kleien vormen lenzen die 

lateraal een zekere continuiteit hebben. De klei is opgebouwd uit een 

aantal dunnere bandjes met verschillende kleur en verschillende litholo

gische kenmerken. Ook zandlagen komen voor in de klei. Pyriet en 

houtfragmenten zijn in de klei aanwezig. Het afzettingsmilieu was wel

licht lagunair (BREDDIN, 1932). Het onderste gedeelte van de klei heeft 

meer refractaire eigenschappen dan erboven (groeve Welkenraedt). Mis

schien bevat het onderste gedeelte nog verweringsklei van de onderliggende 

paleozoische schieferformatie. CALEMBERT (1948) vermeldt inderdaad dat 

verweringskleien in dat gebied nogal eens voor Hergenrath-kleien werden 

genomen. 

De grijze verharde kleien van Ethe vormen een afzetting van 20 

a 25 m dik. Ret zijn mariene kleien en ze komen voor in Lotharingen. 

Ret is voornamelijk de bovenste, enigszins verweerde, 5 a 7 m die gebruikt 

werd (CAMERMAN, 1958). 

Een aantal verweerde paleozoische schiefers werden voor baksteen

produktie gebruikt. 
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De voornaamste typen van schiefers die tot geschikte verweringsprodukten 

evolueerden zijn de Boven-Karboonschiefers en de Frasniaan-Fameniaanschie

fers. Meestal werden slechts enkele meters geextKaheerd maar diktes tot 

10 a 15 m kwamen ook voor. CAMERMAN (1958) vermeldt ook dat bakstenen 

werden gemaakt van onverweerde Westfaliaanschiefers. Ret veelvuldige ge

bruik als toeslagstof voor bakstenen van schiefers uit de steenbergen van de 

koolmijnen kan hier vermeld worden. 

CALEMBERT (1947) vermeldt het vervaardigen van bakstenen met klei

en die ontstonden als verweringsresidu van kalkstenen te Flonnes (Hergenrath). 
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HOOFDSTUK II KARAKTERISTIEKEN DER KLEIGRONDSTOFFEN 

A. PARAMETERS 

Om tot ~en goed inzicht te komen in de verscheidenheid der be

handelende kleien en lemen werd in dit eerste stadium een breed gamma van 

parameters in aanmerking genomen. 

In een volgende bijdrage (in redaktie) zal uit de onderlinge verbanden 

tussen deze parameters afgeleid worden welk herleid aantal parameters 

(hoofdparameters) volstaat om een goede karakterisering te bekomen. Dit 

zal ons toelaten op een zo efficient mogelijke wijze voldoende informatie 

omtrent de grondstof te verzamelen, zodat men met een minimum aan parameters 

een voldoende karakterisering en kontrole bekomt tijdens de uitbating 

en de produktie. 

- In figuur 2 worden schematisch de voornaamste verbanden tussen de ge

kozen parameters en de verschillende produktiestadia weergegeven. De 

geologische voorstudie en de groeveverkenning zijn belangrijk om zowel 

de homogeniteit of heterogeniteit van de kleiformatie te bepalen als de om

vang van de voorraad en de wijze van uitbaten. Tevens biedt zij infor

matie over de mogelijkheden van landschapsrekonstruktie en het opstellen 

van gewestplannen. 

- Kennis van de mineralogische samenstelling van de grondstof is onont

beerlijk zowel voor de voorbereiding en de vormgeving als voor het dro

gen en het bakken van de klei. Uiteraard bepaalt zij ook de chemische sa

menstelling en de fysische kenmerken van de klei. Tevens toont zij aan in 

welke vorm een chemisch element aanwezig is. De bepaling van de minera

logische samenstelling, vooral kwantitatief dan, is echter nog immer een 

moeilijk probleem en een tijdrovende analyse. 

- Een chemische analyse van de grondstof laat toe het gehalte aan refrak

taire, smeltpuntverlagende en vluchtige bestanddelen te bepalen. 

Hieruit wordt nuttige informatie gehaald voor de voorbereiding (al dan 

niet afmageren, aard en hoeveelheid der toeslagstoffen) evenals voor de 

kontrole van het bakproces (maximale baktemperatuur, verhittingssnelheid). 
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- Fysische kenmerken zoals de korrelgrootteverdeling, het totaal specifiek 

oppervlak, de consistentie, de consistentiestabiliteit en het thermisch 

gedrag bepalen in grote mate het gedrag van de klei tijdens het vormen, 

het drogen en/of het bakken. De bepaling van de korrelgrootteverdeling 

laat toe de grondstof als klei, zandige klei, siltige klei, kleiig silt, 

kleiig zand, ••• te karakteriseren; zij geeft een aanwijzing omtrent de te 

verwachten krimp en de sterkte van het eindprodukt. 

- Het totaal specifiek oppervlak is een eigenschap die vooral betrekking 

heeft op de kleimineralogie. Zij verstrekt nuttige informatie omtrent 

de aard en het gehalte der kleimineralen evenals de te verwachten droog

en bakkrimp van de grondstof. 

- De consistentie is een alles omvattende eigenschap, die bepaalt hoeveel 

water de grondstof dient te bevatten om tot een optimale vormgeving te 

komen. 

- Het thermisch gedrag, bepaald door middel van thermogravimetrie (TGA) 

en de differentieel thermische analyse (DTA), geeft een inzicht in de 

faseveranderingen die optreden tijdens het verhittingsproces. Die 

faseveranderingen bepalen in zekere mate het bakproces en de kenmerken 

van het eindprodukt. Bij de DTA-kurven staat + voor exotherm en - voor 

endotherm. 
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voorraad, wijze van uitbaten ••• 

I VOORBEREIDING I 

mengen, afmageren, toeslag ••• 

I VORMGEVING I 

watertoevoeging, plasticiteit •.• 

I DROOGGEDRAG I 
' 

~ krimp, uitslag, sterkte ••• 

..-, F-YS-I-SC_H_E_P_ARA_M_,., ______ ~, BAKGEDRAG I 

granulometrie, consistentie, 
specifiek opp., thermisch 
gedrag. 

krimp, baktemp., sterkte, 
kleur, kernvorming ••• 

Fig. 2 Verband tussen parameters en produktiestadia. 
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B. METHODIEK 

I . MONSTERNAME 

Aangezien de monstername een invloed kan hebben op de resultaten en aan

gezien er variaties bestaan in een kleiformatie werd er opgelet dat de 

monsters zo representatief mogelijk werden genomen en werd de stratigra

fische positie zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. 

Volgende methodes van bemonsteren werden aangewend 

I-s!£~!~~~~~!~! .: na verwijdering van de gestoorde of verweerde laag aan 
2 de oppervlakte werd een sleuf van + IO em over een hoogte van ongeveer 

30 em gemaakt in de kleilaag. Dit materiaal werd dan als een monster 

verzameld. 

2-~!~~~~£~~!~! : bet materiaal werd verzameld vanaf een hoop aangevoerde 

klei, die nog niet gemengd werd. Hierbij werd gelet op homogeniteit/ 

heterogeniteit van de klei. De herkomst van de klei, ons medegedeeld 

door de steenbakkerij, werd genoteerd. 

3-~~~!~~~~~~!~! : bet monster werd genomen vanaf een boorkern. De diepte 

waarop bet materiaal zich bevond wordt vermeld. 

In ~t ·l8horatorium werden de monsters gedroogd bij een temperatuur~40° C, 

gehomogeniseerd en gekwarteerd om een representatief staal te bekomen voor 

analyse. 

2. MINERALOGIE 

Het mineralogisch onderzoek werd uitgevoerd op twee korrelgroot~efrakties, 

namelijk deze kleiner dan 2 um (lutumfraktie) en deze groter dan 38 urn 
(deels silt- deels zandfraktie). 

a - De lutumfraktie 

De mineralogiscbe samenstelling van de lutumfraktie werd bepaald door 

middel van rontgendiffraktieopnamen van georienteerde preparaten. 

De fraktie kleiner dan 2 um werd bekomen als volgt : bet kleimonster werd 

in suspensie gebracht in gedemineraliseerd water en IO min behandeld: in een 

ultrasoonbad (frekwentie 45kHz), waarna de suspensie gecentrifugeerd werd 

bij 4000 omwentelingen per minuut (Relatieve centrifugale kracht = 5209 

X g). 
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Het bovenste laagje rijk aan fijne deeltjes, werd verwijderd en terug in 

suspensie gebracht. Van deze suspensie werd na 47'47'' sedimentatietijd 

op I em diepte de fraktie fijner dan 2 wm afgepipetteerd en op twee 

draagglaasjes verdeeld. Het ene werd eerst als dusdanig rontgendiffrak

tometrisch onderzocht en nadien verhit bij 500° C gedurende I h om een 

tweede maal te worden bestraald. Het andere preparaat werd geglycoli

seerd met enthyleenglycol. De relatieve hoeveelheden smectiet, illiet en 

kaoliniet werden berekend vanaf de diffraktiekorreloppervlakten voor de 

(00~) vlakken bij de geglycoliseerde preparaten. Er werd rekening ge

houden met de struktuurfaktor en de Lorentz-polarisatiefaktor door de op

pervlakte van (001) pieken voor smectiet en kaoliniet te delen door 

drie en deze voor illiet als dusdanig te nemen (VANDENBERGHE, 1978). 

De hoeveelheiden smectiet, illiet en kaoliniet werden uitgedrukt in de

len per tien. Om een benaderende waarde voor het gehalte der kleiminera

len in het globale monster te bekomen kan men deze frakties vermenig

vuldigen met bet percentage van de korrelfraktie kleiner dan 2 u! gedeeld 

door 100. In ~e preparaten van de kleifraktie werd meermaals nog een wei

nig kwarts aangetroffen. 

b - De grovere korrelfrakties () 38 urn) 

De mineralogische samenstelling van de grovere korrelfrakties werd 

kwalitatief bepaald door middel van een microscoop en/of rontgendiffrak

trometrie. Speciale aandacht werd besteed aan kwarts, karbonaten, veld

spaten, glimmers, glauconiet, Fe-oxyden, Fe-sulfiden en organisch mate

riaal. 

Andere mineralen kunnen optreden 1n kleine boeveelheden ((1 %) doch wer

den niet in rekening gebracht. 

Volgende mineralen werden kwantitatief bepaald : 

Het vrij kwartsgehalte werd gravimetrisch bepaald (zie chemische analyses). 

Wanneer pyriet werd vastgesteld, werd bet g.ehalte Fes2 berekend vanaf het 

zwavelgehalte na aftrek van zwavel behorend tot oplosbare sulfaten. 

Het karbonaatgehalte, als Caco3, werd kwantitatief bepaald door bet per

centage co2 met 2.2 te vermenigvuldigen. 
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3. CHEMISCHE ANALYSE - METHODES 

a - Analyse van de hoofdbestanddelen 

De aan d~ lucht gedroogde monsters werden verbrijzeld en nadien bij 

40°C gedroogd gedurende 24 h. 0.1 g van elk monster werd bij l000°C inge

smolten in 0.5 g LiB02 in een grafietkroesje (INGAMELLS, 1970). Het smelt 

werd opgelost in een 3 % HN0
3
-oplossing. Op deze oplossing werden Si02 , 

Al 2o3, MnO, CaO en P2o5 geanalyseerd met emissiespectometrie in een argon

plasma en MgO, Ti02 , K2o, Na2o en Fe2o3 met een atomaire absorptie spectro

meter (VARIAN TECHTRON, AA6) bepaald. De ijkkurven werden opgesteld aan de 

hand van geochemische standaarden. 

b - Sp~cifieke chemische an?lyses 

Het gehalte geadsorbeerd water (H20+) werd bepaald door verhitten 

van het monster bij l05°C, totdat het gewicht konstant bleef. Het totaal 

watergehalte (H
2
0+) werd gemeten met een Du Pont Moisture Analyser. Het 

monster werd verhit tot l000°C in een N2 -gasstroom. Een specifieke eel 

die P2o5 bevat zondert het water af uit de vrijkomende gassen en meet de 

waterhoeveelheid in mg. Het gehalte organisch koolstof werd bepaald door 
' 

titratie van de overmaat dichromaat, aangewend om het organisch materiaal 

te oxyderen (ALLISON, 1965). Het totaal koolstofgehalte werd bepaald door 

verhitten van het monster tot ll00°C in een zuurstofstroom. Het CO -0 -2 2 
mengsel werd gemeten in een buret en vervolgens overgebracht in een absorp-

tievloeistof die KOH bevat. Het gereduceerde gasvolume is een maat voor 

het totaal koolstofgehalte. Het zwavelgehalte werd gemeten door verhitten 

van het monster bij 1350°C in een zuurstofstroom. Het ontwikkeld so2-gas 

stroomt doorheen een absorptievloeistof die H2o2 
bevat. Het gevormde H2so

4 
wordt met een standaard NaOh - oplossing getiteerd. 

2+ 
Het Fe -gehalte werd bekomen door titratie met dichromaat (SCHAFER, 1966). 

Het Fe2o3-gehalte werd verkregen door aftrekken van het FeO-gehalte van de 

totale hoeveelheid Fe2o
3 

bekomen door de AAS-analyse. 

Het karbonaatgehalte werd bepaald door behandeling van het monster met een 

HCl- oplossing. 
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Het vrijgemaakte co2 wordt volumetrisch bepaald en het overeenkomstig kar

bonaatgehalte wordt berekend. Het gloeiverlies staat voor de verandering in 

gewicht tussen verhitting bij l05°C en l000°C. Het fluorgehalte werd be

paald door insmelten van 0.1 g monster met 2.4 g NaOH. 

Het smelt wordt opgelost in water waarin de fluor aktiviteit gemeten wordt 

met een specifieke ionelektrode (JOSEPHSON et ~1, 1977). 

De hoeveelheid in-water-oplosbare sulfaten werd bepaald door het meten van 
2-

de turbiditeit van de so4 - houdende oplossing waaraan BaC1 2 werd toege-

voegd ter vorming van Baso4 (VOGEL, 1961, pp 850-51). Het vrije kwartsge

halte werd bepaald door gravimetrie .0.5 g monster wordt ingesmolten in 

10 G K2s2o7• Het smelt wordt opgelost in warm water. Hieraan worden 12.0 g 

NaOH toegevoegd. Het onopgeloste kwarts wordt afgefilterd. De filter 

wordt gewassen met warm water en met 1 I I HCI om eventueel aanwezige ijzer

oxyden op te lossen. Vervolgens wordt de filter in een platinakroesje ver

ast en het residu wordt gewogen (TROSTEL , WYNNE, 1940). 

4. FYSISCHE METHODES --------------------
a - Granulometrie 

De korrelgroottefrakties groter dan 38 urn werden afgescheiden door 

nat zeven, terwijl de frakties kleiner dan 38 urn werden bekomen met de se

dimentatiemethode. Bij deze laatste werden de tijden waarbij de verschil

lende korrelgroottefrakties dienden afgescheiden berekend volgens de wet 

van Stokes. Er werd uitgegaan van 10 g gedroogd monster (40°C) dat in sus

pensie werd gebracht in 150 ml gedemineraliseerd water. De stabiliteit van 

de suspensie werd gekontroleerd door deze te centrifugeren bij 2000 omwen

telingen per minuut gedurende 5 minuten. De suspensie werd stabiel be

schouwd wanneer de vloeistof troebel bleef. Wanneer de suspensie onstabiel 

bleek, werd 50 ml van een peptiserende oplossing (1 % oplossing van 9.52 g 

Na-oxalaat en 0.48 g Na-karbonaat/liter water) toegevoegd. 

b - Totaal Specifiek Oppervlak 

Met "totaal specifiek oppervlak" bedoelt met het totale uitwendige 

en inwendige oppervlak van het geheel der deeltjes in een massa-eenheid ge-
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droogde klei, dat polaire molekulen kan adsorberen. Het totaal specifiek 

oppervlak 0 van een klei blijkt recbtevenredig toe te nemen met bet ad-
s 

sorptie-evenwicbts-watergebalte bij een gegeven relatieve vocbtigbeid (R.V.) 

(kleiner dan 80 %) en gegeven temperatuur (VANDERVELDEN, 1978). 

Het evenwichtswatergebalte van de Belgische kleien en lemen werd bij een 

R.V. = 75% en een temperatuur = 20 + O.l°C bepaald aan de hand van de for-

mule 

waar W 
e 

m 
we = m.dx 100% 

= evenwichtswatergebalte, 

m = gewicbtsverschil tussen bet monster bij adsorptieevenwicht en 

het gedroogd monster (l05°C), 

md = gewicht van bet gedroogd monster (105°C). 

Het totaal specifiek oppervlak werd bepaald door de waterdampadsorptie van 

bet analysemonster te vergelijken met deze van twee referentiemonsters, 

(Nederlandse kleien) die ons bereidwillig ter beschikking werden gesteld 

door bet Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 

te Apeldoorn. Het 0 van de referentiemonsters werd bepaald met de ethy
s 

leenglycolretentiemethode en dit van de Belgiscbe kleien aan de hand van 
We 

o =____Exo volgende formule : 
s W sr 

er 

waar w e = evenwichtswatergehalte van 

w = evenwichtswatergebelte van 
er 

0 totaal specifiek oppervlak sr 

2 
m 

g 

bet 

een 

van 

analysemonster, 

referentiemonster, 

een referentiemonster. 

Voor een monster werd bet gemiddelde der twee TSO waarden bekomen aan de 

hand van 2 referentiemonsters beschouwd als bet totaalspecifiek oppervlak. 

c - Consistentie en Consistentiestabiliteit 

De consistentie van een klei of leem werd gemeten volgens de me

thode ontwikkeld door Pfefferkorn (1924) en uitvoerig beschreven door 

VAN DER VELDEN (1979). 

Een cylinder van klei met een diameter van 33 mm en een hoogte van 40 mm 

wordt samengedrukt door een gewicht van 1192,8 g dat een vrije val heeft 

van 146 mm. De resthoogte van de cylinder na de stuikproef is functie van 

een materiaalfaktor en het vochtgehalte van het monster. 
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Het vochtgehalte wordt uitgedrukt als het percentage ten opzichte van het 

droog gewicht (l05°C) van de grondstof en wordt uitgezet tegenover de ver

houding oorspronkelijk hoogte : resthoogte (Ho/HI). 

Pfefferkorn (1924) karakteriseerde de klei door zijn watergehalte bij een 

waarde Ho/H1 = 3.·3 (resthoogte HI= 12.12 rom). Deze waarde wordt het plas

ticiteitsgetal volgens Pfefferkorn genoemd. De consistentie kan echter 

eenvoudiger weergegeven worden door de resthoogte (rom) van de kleicylinder 

uit te zetten tegenover het watergehalte. Er bestaat tussen beide een li

neair verband over een breed gebied. De hoeveelheid water nodig om de rest

hoogte te wijzigen met I mm wordt aangegeven als een maat voor de consis

tentiestabiliteit. 

De resultaten voor de Belgische grondstoffen worden gegeven als gewichts

procent water bij een resthoogte van 12,5 rom zoals afgelezen van de consisten

tiekurves. 

d - Thermisch gedrag 

- Thermogravimetrische Analyse (TGA) 

Het gewichtsverlies in funktie van de temperatuur werd bepaald door 

middel van een Stanton Thermogravimetrische balans. 

I000°C verhit met een snelheid van I0° C I minuut. 

het afwegen gedroogd bij 40°C. 

20 mg monster werd tot. 

Het monster werd vbbr 

De TGA-kurven worden op schaal weergegeven, terwijl op de steekkaarten het 

gewichtsverlies bij de temperaturen I20°, 260°, 360°, 460°, 640°, 800° en 

1000° C staan vermeld. Deze temperaturen werden gekozen omdat zij meestal 

het einde betekenen van bepaalde reakties. Bij I20°C is het adsorptiewater 

grotendeels verdwenen; bij 260°C is aile adsorptiewater verdampt; bij 360°C 

is het organisch materiaal verbrand; bij 460°C zijn de sulfiden geoxydeerd; 

bij 640°C is het struktureel water der kleimineralen grotendeels verdwenen; 

bij 800°C zijn de karbonaten ontbonden en bij 1000°C wordt het maximaal ge

wichtsverlies afgel~zen. 

2 - Differentieel Thermische Analyse (DTA) 

100 mg monster werd in een platinakroesje tot 1050°C verhit in een 

Stanton DTA - toestel. Het referentiemateriaal was AL2o3
• De verhittings

snelheid was 10° C/minuut en de atmosfeer was lucht. De DTA-kurven worden op 

schaal weergegeven. 
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C. RESULTATEN -------------
I. Steekkaarten 

De resultaten van het onderzoek zijn samengebracht op een steekkaart per 

kleiafzetting of per onderdeel van een kleiafzetting. De afzettingen zijn 

gerangschikt van jong naar ouder. Achtereenvolgens zijn vermeld : 

- het exploita~regebied : de herkomst van bet betreffende monster situeert 

zich in dit gebied ; 

- de aanwending van de grondstof in de grofkeramische industrie ; 

- de geologie : deze behelst de stratigrafische positie, de geografische 

verbreiding, het sedimentatiefacies van de formatie en de dikte. Telkens 

wordt hierbij verwezen naar de uitgebreidere informatie verstrekt in 

hoofdstuk I ; 

- de monstername : de lokaliteit, de positie van het monster en de wijze 

van bemonsteren worden aangegeven ; 

- de mineralogie : de gegevens werden opgesplitst over twee granulometri

sche frakties. Bij de lutumfraktie (<2 ~m) wordt de verhouding der drie 

voornaamste types van kleimineralen, namelijk smectiet (zwelbare klei

mineralen), illiet en kaoliniet gegeven (Sm: I : K). Tevens worden 

de aanwezige mineralen opgedeeld in hoofdkomponenten C>Io %), nevenkom

ponenten (2-10 %) en accessorische komponenten ('C'2 %) • Bij de korrel

groottefraktie groter dan 38 ~m onderscheidt men eveneens hoofd-, neven- en 

accessorische komponenten (veldsp = veldspaten; glauc = glauconiet; cc = 
calciet; org C = organische koolstof; Feox = ijzer(hydr)oxyde; py = pyriet; 

glim =glimmer). De waarden vermeld onder "globaal monster" dienen te wor

den beschouwd als semikwantitatief voor de kleimineralen en als kwantitatief 

voor de andere bestanddelen. De gehaltes smectiet, illiet en kaoliniet werden 

bekomen door het aantal delen I 10 delen te vermenigvuldigen met bet per

centage van de korrelfraktie 2 ~m. 

- de chemische samenstelling : de gegevens werden opgesplitst in hoofdkom

ponenten (% gew), fluxen (%), thermo-komponenten (%)en accessorische 

komponenten (%). 
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Al2o3 werd steeds als hoofdkomponent beschouwd, alhoewel bet in enkele ge

vallen,vrij lage waarden vertoont. Onder "fluxen" worden de komponenten 

die een smeltpuntverlagende invloed uitoefenen, verzameld. De bestand

delen die vervluchtigen tijdens het drogen en het bakken worden "thermo

komponenten" geheten. Het betreft bier het geadsorbeerd water (H20+), 

het struktureel water (H
2
0-), bet gloeiverlies {Gl. V., 105-1000° C), het 

co2 van de karbonaten, organiscbe koolstof, zwavel (totaal) en fluor 

dit laatste wordt gezien de geringe hoeveelheid in delen per miljoen 

(ppm) weergegeven. Onder accessorische kornponenten treft men de be

standdelen aan die in geringe mate optreden en niet thuisboren bij een 

der voorgaande groepen. Een maat van bet gebalte in-water-oplosbare 
2-sulfaten vindt men bij bet percentage S04 ; 

- de fysiscbe karakteristieken : bieronder zijn de granulometrie, bet to

taal specifiek oppervlak (m2/g), de plasticiteitsindex volgens Pfeffer

korn, de consestentiestabiliteit en het tbermisch gedrag samenbracht. 

(DTA piek-code : z = zwak, m = middelmatig, s = sterk thermiscb effekt) 

II. Platen 

Bij elke steekkaart hoort een plaat (met overeenstemmend nummer) waarop 

het X-stralen diffraktogram (CoKx-straling) van bet geglycoliseerd klei

preparaat (f 2 urn), bet verloop van de Pfefferkorn-kurve, de Differen

tieel Thermische Analyse-kurve (DTA) en de Thermografiscbe Analyse-

kurve (TGA) grafisch worden weergegeven. Bij de pieken van bet X-stralen 

diffraktogram staan de d-waarden (A) vermeld. Bij de DTA-kurven staat 

+ voor exotherm en - voor endotherm. 



KAART 1 

EXPLOITATIE-GEBIED : MAASKANT 

AANWENDING : bakstenen,dakpannen 

GEOLOGIE : kleiig silt behorend tot het holoceen alluvium in de Maasvlakte. 
Opvulling van verlaten rivierbeddingen. Meestal minder dan 2m 

MONSTERNAME : sleufmonster dik. Zie hfst I, I. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

smectiet, illiet 

kaoliniet 
access.komp. 

Sm : I K~4.6 0.8 

15 % Sm 15 % I 2 % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

!!~~!~~~!!112.:.-~~2 

Si02 69.68 

Al203I1.05 

!!~!!~~-1~2 

Na2o 0.86 

K20 2.11 

MgO 0.89 

CaO 0.79 

Fe203 4.33 

FeO 0.72 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

g!!!~~!~~~!!!~ 

gew. % fr (2 urn 32.5 TGA 

(5 urn 40.8 temp 

(10 urn 49.9 120 

<zo um 63.3 260 

)63 um 4. I 360 

)106 urn 1.9 460 

640 

800 

~~!!~!g!~~!!~!!~~!!~~~~-~~ 

hoofdkomp. kwarts 

nevenkomp. veldspaten 

access. komp. • C • org •. 

0.0 
0.4 

o.o 
52.0 

+ 
H20 I. 38 

H20 6.52 

Gl.V. 4.76 

C02 
org C 0.40 

s 0.01 

F (ppm) 298 

% 

% 

% 

% 

karbonaat 

organisch 

pyriet 

kwarts 

c 

0.82 

0.09 

o. 16 

% oplosbaar so4
2-

0.04 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

1.50 90-150 endo,z 

2.49 320-350 exo, z 

3.10 420-450 exo, z 

3.49 490-550 endo,z 

4.89 573 endo,z 

5.49 780-850 

5.88 920-970 1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) : 110 

plasticiteit (Pfefferkorn) 28.2 

(% H
2
o bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit : 0.4 



PLAAT 1 : HOLOCEEN KLEIIG SILT (MAASKANT) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2f"m) 

10.0 17.0 

resthoogte 
mm 
L.() 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
{ consistentie) 

~----~-------4-------+----%H20 

+ 

t.T 

gewichtsverlies 
% 
I 

0 

2 

900 

91JC 

700 500 

25 

OTA-KURVE 

500 300 iGO 

TGA-KURVE 

300 100 

30 (m/md) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 

T-schaal . 20mV 

.1T -school: 5mV 

monster : 100 mg 

referentie: AI203 
atmosfeer: luch t 
T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T -school : 20 mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T- stijging : 10°C/ min 



KAART 2 

EXPLOITATIE-GEBIED : EINE 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : zandig silt beborend tot bet boloceen alluvium in de Scbeldevlakte. 
De dikte bedraagt 1 tot 1,5 m. Zie bfst 1,2. 

MONSTERNAME : monster genomen van de voorraad bij bet bedrijf. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~!!~!.8!~~!!~!!~~!!~-~~-H!!! 

boofdkomp. 

nevenkomp. 

kwarts 

veldsp, glauc, cc 

boofdkomp. :smectiet, illiet 

nevenkomp. :kaoliniet 

access.komp. access.komp. : org C 
Sm :I : K ~ 6.8 2.6 0.6 

.8.!~!!~~!_!!!~!!.!!!~! 
4.0 % 

11 % Sm 4 % I % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

~~~!~~~~E.:._l~L 

Si02 74.56 

Al203 5. 99 

0.84 

1.57 

0.92 

CaO 3.54 

Fe2o3 3.42 

FeO 0.47 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.8!~!!~!~!!!~!!.!~ 

gew. % fr (2 J.Jm 15.3 TGA 

0.5 

0.0 

61.0 

+ H20 1.04 

H2o 3. 77 

Gl. V. 5.20 

co2 1. 76 

org c 0.50 

s 0.02 

F (ppm) 222 

% 

% 

% 

karbonaat 

organiscb c 
pyriet 

kwarts 

~~£~!!.:.~~!!!E.:J~l 

Ti02 0.48 

P2o5 0.11 

MnO 0. 12 

. 2-% oplosbaar so4 
o. 11 

DTA 

(5 J_Jm 23.6 temp (oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

<w J_Jm 24.8 120 0.99 90-150 endo,z 
(20 J.Jm 33.2 260 1.34 320-350 exo, z 

)63 J_Jm 36.6 360 1.83 420-450 exo,,z 

)106 J.Jm 27.8 460 2.23 490-550 endo,m 

640 3.22 573 endo,m 

800 4.70 780-850 endo,m 

1000 5.59 920-970 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 79 

plasticiteit (Pfefferkorn) 23.4 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 0.4 



PLAAT 2: HOLOCEEN ZANOIG SILT (EINE) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaa t ( fr< 2 f'4m) 

16.9 

resthoogte 
mm 
1.0 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 
'--------------d(A) ~-----+------~~~--+----%H20 

+ 

~T 

gewichtsverlies 
% 

20 

DTA-KURVE 

300 100 

TGA-KURVE 

25 (m/md) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-school : 20mV 
.6. T -school : 5m V 
monster : 100 mg 

referentie: AI203 

otmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T -school : 20 mV 

TG-school: 2,5mV 

monster : 20 mg 

otmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 3 

EXPLOITATIE-GEBIED : ZEMMERZAKE 

AANWENDING bakstenen 

GEOLOGIE : zandig silt behorend tot het holoceen alluvium in de Schelde
vlakte. De dikte bedraagt 1 tot 1,5 m. Zie hfst I, 2. 

MONSTERNAME : monster genomen van de voorraad bij het bedrijf. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~!!~!S!~~!~~f!~!~!~-~t-~! 

hoofdkomp. : smectiet, illiet 

nevenkomp. : kaoliniet 

access.komp. 

hoofdkomp. : kwarts 

nevenkomp. : veldsp, glauc, cc 

access.komp. : org c 
Sm : I : I<::::; 8 • 2 1.5 : 0.3 

s.!~2~~L!~!!!~~! 

12 % Sm 2 % I t)% K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

~~~f~~~!E.:.-~!2 

Si02 75.28 

Al 2o3 4.91 

0.74 

1.43 

1.23 

4.95 

Fe2o3 2.42 

FeO 0.48 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.S!~~~!~!~~!!~ 

gew. % fr (2 um 14.7 TGA 

(5 um 14.7 temp 

<w um 14.7 120 

<\20 urn 21.3 260 

)63 um 45.5 360 

)106 IJID 25.6 460 

640 

800 

1000 

H20 + 

H2o 

Gl.V. 

co2 
org c 

6. 93% karbonaat 

0.28% organisch C 

o.oo% pyriet 

71 .o% kwarts 

0.81 

3.52 

5.78 

3.05 

0.40 

0.05 

0.04 

0.28 
. 2-

% oplosbaar so4 
s 0.01 0.08 
F (ppm) 204 

(oC) gew.verlies (%) 

0.85 

1.15 

1.25 

1.50 

2.25 

3.65 

6.50 

DTA 

temp (oC) 

90-150 

32o-350 

420-450 

490-550 

573 

780-850 

920-970 

piek 

endo,z 

exo, z 

endo,m 

endo,m 

2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 64 

plasticiteit (Pfefferkorn) 23.5 

(% H20 bij PRH = 12.5 rnm) 

consistentiestabiliteit 0.3 



PLAA T 3 : HOLOCEEN ZANDIG SILT (ZEMMERZAKE) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< Zt-tm) 

resthoogte 
mm 

I 

+ 

gewichtsverlies 
% 

0 

17 

900 700 

20 

10 

OTA-KURVE 

soo 300 

TGA-KURVE 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

100 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 

T-schaal : 20mV 

t.H-schaal: SmV 

monster : 100 mg 

referentie: Al203 

atmosfeer: Iucht 

T- stijging : 10°C I min 

thermokoppel Pt-Pt 13% Rh 

T- school : 20 mV 

TG-schaal: 2,SmV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

..__--t-----+-----+---------- T(°C) 
900 700 500 300 100 



KAART 4 

EXPLOITATIE-GEBIED : ZINGEM 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE · zandig silt behorend tot het holoceen alluvium in de Scheldevlakte. 
De dikte bedraagt I tot 1,5 m. Zie hfst I, 2. 

MONSTERNAMB :monster genomen van de voorraad bij het bedri]f. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

smectiet, illiet kwarts hoofdkomp. 

nevenkomp. 

hoofdkomp. 

nevenkomp. veldsp, glauc, cc 

access.komp. kaoliniet access.komp. : org C, Feox 
Sm : I : K~ 8 • 6 : I. 2 : 0. 2 

a.!~£!!!!!_!!!~~!~! 

17% Sm 2 % I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

!!~~!~~~!EE:._i~2 

Si02 72.19 

Al 2o3 5.52 

Na2o 
K20 

t1g0 

CaO 

1)% K 

0.89 

1.37 

1.10 

4. 72 

Fe2o3 4.02 

FeO 0.44 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.S!!!!!~!~!!!~!!!~ 

gew. % fr <2 J.Jm 20.0 TGA 

6.25% 

0.25% 

o.oo% 

62.0% 

H20 + 
I. 34 

H2o 3.79 

Gl. V. 5.92 

co2 2.75 

org c o. 25 

s 0.01 

F (ppm) 263 

karbonaat 

organisch c 

pyriet 

kwarts 

Ti02 0. 48 

P2o5 0.18 

MnO 0.06 

. 2-
% oplosbaar so4 

0.07 

DTA 

(5 J.Jm 22.7 temp (oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

(to J.JID 24.0 120 

{20 wm 30.4 260 

)63 J.JID 25.8 360 

)106 wm 10.8 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 83 

plasticiteit (Pfefferkorn) 27.2 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 
0.3 

1.00 

1.64 ' 
1.87 

2.14 

2.89 

3.88 

6.88 

90-150 

320-350 

420-450 

490-550 

573 

780-850 

920-970 

endo,z 

exo, z 

endo,z 

endo,m 



PLAAT 4: HOLOCEEN ZANDIG SILT (ZINGEM) 

X- stralendiffractogram 
geglycoliseerd preparaat 

I f ( fr< 2 f" m) 
I 

+ 

AT 

gew•chtsverltes 
% 

0 

2~ 

,j 
6-j 

! 
8-i 

I 

resthoogte 
mm 
f.() 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( cons1stentie) 

~----~~-----4-------+----%H20 

OTA-KURVE 

(m/md) 

thermokoppel pt -Pt 13% Rh 

T-schaal 20mV 

AT -school SmV 

monster 100 mg 

referent•e At 2o3 
atmosfeer. Iucht 

T -st,Jg•ng · 10°C/m,n 

-1- __ ____._ ___ --+--- T (°C) 
soc JOG 

TGA-KURVE 

thermokoppel Pt-Pt 13%Rh 

T-schaal 20mV 

TG-schaal. 2,5mV 

monster . 20 mg 

atmosfee-r · Iucht 

T- st•J9•ng 10°C/m,n 

"----11----- --+---------<-··---------- T(°C) 
900 700 500 300 100 



KAART 5 

EXPLOITATIE-GEBIED : HOEKE 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : zand-silt-klei afgezet tijdens de holocene Duinkerke zeetransgres
sies in het gebied van de huidige polders. Waddentype. Max. dikte 
bedraagt 3 m. Zie hfst 1,3. 

MONSTERNAME : monster genomen van de voorraad bij het bedrijf. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. kwarts hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

smectiet, illiet 

kaoliniet nevenkomp • veldsp, cc 

access.komp. : org c 
Sm : I K~ 7.5 2.0 : 0.5 

~!~~!!!!L~~!!~!~! 

18 % Sm 5 % I % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

~~~!~~~!!IE.!_i~l 

Sio2 66.55 

Al2o3 8.12 

0.94 

1.84 

1.39 

5.49 

Fe2o3 3.55 

FeO 0.68 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

~!!!!!~!~!!!~!!.!~ 

gew. % fr (2 IJID 23.9 TGA 

7. 34% 

0.85% 

0.00% 

36.0% 

+ H20 1. 76 
H20 4.23 
Gl. V. 8.56 
co2 3.23 

org c 0.85 

s 0.04 

F (ppm) 311 

karbonaat 

organisch c 
pyriet 

kwarts 

~£~~~~.!~~~E.!i~l 

Tio2 
P205 
MnO 

0.51 

0.14 

0.05 

. 2-
% oplosbaar so4 

0.12 

DTA 

(5 J,.Jm 28.9 temp (oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

(10 !Jm 37.2 120 

(20 !Jm 43.0 260 

)63 JJm 26.2 360 

)106 !Jm 5.7 460 

640 

800 

1000 
2 

totaal specifiek oppervlak (m /g) 101 

plasticiteit (Pfefferkorn) 31.0 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 0.5 

(% H20 / I mm PRH) 

1.48 90-150 endo,m 

2.21 320-350 exo, s 

2.85 420-450 

3.44 490-550 endo,z 

5.07 573 endo,s 

6.89 780-850 endo,s 

9.84 920-970 endo,z 



I 

PLAA T 5: DUINKERKE ZAND SILT- KLEI ( HOEKE) 

+ 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr-< 2t-fm) 

17.0 

resthoogte 
mm 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN- KURVE 
( consistentie) 

~----~~----~-------+~--%H20 
25 

OTA-KURVE 

30 35 (m/mdl 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 

aT-school: SmV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

atmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

~----~------~-------+------~------~--- T(°C) 
900 700 soo 300 • 100 

gewichtsverlies 
% 

TGA-KURVE 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

900 700 sao 300 100 



KAART 6 

EXPLOITATIE-GEBIED : OUDENBURG 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : zand-silt-klei afgezet tijdens de holocene Duinkerke zeetransgres
sies in het gebied van de huidige polders. Max. dikte bedraagt 
3 m. Zie hfst I,3. 

MONSTERNAME : monster verzameld van voorraad bij bedrijf. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

smectiet, illiet 

kaoliniet 

Sm: I K~7.0 2.5 : 0.5 

hoofdkomp. kwarts 

nevenkomp. veldsp, cc 

access.komp. : org C, py 

.8.!~~!!~!-!!!~!!~!~E 
7.75% karbonaat 

15 % Sm 6% I % K 0.65% organisch 

0.10% pyriet 

53.0% kwarts 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

c 

!:!~~!~~~!!.12.=._1~2 

Si02 66.03 

Al2o3 8.03 

E!:!~E!!l~:~~!!.l2.=._~~l !!~~~~~-=-~~~E-=-~~2 

0.94 

I. 91 

. I.58 

CaO 5.72 

Fe2o3 3.38 

FeO 0.83 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.8E~!:!~!~!~!E!~ 

gew. % fr (2 I-liD 21.8 TGA 

H20 + 1.86 

H
2
o 4.41 

Gl. V. 8.08 

C02 3.41 

org c 0.65 

s 0.08 

F (ppm) 384 

<S I-liD 28.5 temp (oC) gew.verlies 

/10 IJIU 31.8 120 

(20 IJIU 39.2 260 

)63 IJIU 45.4 360 

)106 I-liD I5.2 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 97 

plasticiteit (Pfefferkorn) 33.2 

(% H20 bij PRH = 12.5 rom) 

consistentiestabiliteit 0.6 

I. 51 

2. II 

2.52 

3.02 

4.52 

6.04 

9.4I 

Ti02 0.46 

P205 0.11 

MnO 0.03 

% oplosbaar so 2-
4 

0.09 

DTA 

(%) temp (oC) piek 

90-150 endo,m 

320-350 exo, m 

420-450 

490-550 endo,z 

573 endo,z 

780-850 endo,m 

920-970 



PLAAT 6: OUINKERKE ZANO SILT- KLEI (OUOENBURG) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycotiseerd preparaat (fr< 2~m) 

resthoogte 
mm 
l.() 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 
~-------------d(A) ~-----4------~------4----H20 

+ 

gewichtsverlies 
% 

900 700 500 

, 

DTA-KURVE 

300 

TGA-KURVE 

300 100 

25 

100 

T(°C) 

30 35 (m/md) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-school : 20mV 
b.. T -school: SmV 
monster : 100 mg 

referentie : Al203 

otmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-school: 20mV 

TG-school: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 7 

EXPLOITATIE-GEBIED : DENDERWINDEKE (I) 

AANWENDING bakstenen 

GEOLOGIE : zandig silt behorend tot hoven- en midden-Weichsel loss en leem 
vnl. verspreid over Midden-Belgie. Windafzettingen, meestal en
kele meters dik. Zie hfst I, 4. 

MONSTERNAME : monster verzameld vanaf voorraad bij bedrijf. 

MINERALOGISCHE ~~N5TEt~t~~-r 

hoofdkomp. :kwarts hoofdkomp. 

nevenkomp. 

illiet, smectiet 

kaoliniet nevenkomp. :veldsp, glauc, cc 

access.komp. access.komp. : org C, Feox 
Sm : I K~3.8 5.6 : 0.6 

.s.!~~!!!!L!!!~!!!!~! 
4. 75% karbonaat 

5% Sm 7% I I % K 0.10% organisch c 
o.oo% pyriet 

62.0% kwarts 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

EE~!!!!~:~£!!!2~~~2 ~.££~~~.!~~!!!E.:.~~l 

73.78 

6.54 

Na2o 0.86 

K20 1.65 

MgO 1·.29 

CaO 4.52 

Fe2o3 2. 67 

FeO 0.53 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.S!!!!!:~!~!!!~!!!~ 

gew. % fr (2 um 12.8 TGA 

H2o + 1.05 

H20 3.18 

Gl.V. 5.99 

C02 2.09 

org c 0.10 

s 0.01 

F (ppm) n.d. 

(5 urn 14.7 temp (oC) gew.verlies 

(10 urn 17.3 120 0.75 

<2o wm 22.9 260 1.00 

) 63 wm 20.5 360 1.24 

')106 pro 17.6 460 1.49 

640 2. 14 

800 3.39 

1000 6. 12 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 55 

plasticiteit (Pfefferkorn) 23.0 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 
0.3 

Ti02 0.57 

P205 O. II 

MnO 0.06 

% oplosbaar 
. 2-so4 

o. 15 

DTA 

(%) temp (oC) piek 

90-150 endo,m 

320-350 

420-450 

490-550 endo,z 

573 endo,m 

780-850 endo,m 

920-970 



I 

PLAA T 7: WEICHSEL ZANDIG SILT ( DENDERWINDEKE) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaa t ( fr-< 2 t"m) 

10.0 17.7 

7.09 7.14 

9.0 

0 ...___ ____________ d(A) 

resthoogte 
mm 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

[,() 

30 

20 

10 

~---+----4---~---%H20 
(m/md) 

DTA-KURVE 

+ 

t.T 

91)(1 :'O'J 500 300 ~GO 

thermokoppel Pt -Pt·13% Rh 
T-school . 20mV 

t. T -school : Sm V 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

otmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

gewichtsverlies 
% 

TGA-KURVE 

thermokoppel Pt-Pt 13%Rh 

T -school : 20 mV 

TG-school: 2,5mV 

monster : 20 mg 

otmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

900 700 500 300 100 



KAART 8 

EXPLOITATIE-GEBIED : DENDERWINDEKE (2) 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : silt behorend tot de hoven- en midden-Weichsel loss en leem, vnl. ver
spreid over Midden-Belgie. Windafzettingen, meestal enkele meters dik. 

MONSTERNAME : sleufmonster genomen op 1 m onder het maaiveld. 

maaiveld. 
MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

illiet, smectiet 

kaoliniet 

Sm : I ~3.8 5.6 : 0.6 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 
k.warts, cc 

veldsp, glauc 

access.komp. : org c, Feox 

gl~~!!!!L~~!!.:!!:~! 

5 % Sm s% I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

I% K 

10.44% karbonaat 

o.o8% organisch c 

o.oo% pyriet 

52.0% kwarts 

!~~~~=~~~~~~l !!~£~.:!~.:.~~~E.:..i~2 

66.01 

7.35 

1.18 

1.84 

MgO I. 79 

CaO 7. 92 

Fe2o3 2.91 

FeO 0.65 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

g!!!!!~!~~~!:!!~ 

gew. % fr /..2 IJm 14.5 TGA 

+ H20 0.89 

H20 3.35 

Gl. V. 8.70 

co2 4.59 

org c 0.08 

s 0.01 

F (ppm) 298 

(5 wm 16.0 temp (oC) gew.verlies 

(10 wm 21.4 120 1.33 
(20 wm 35.1 260 1. 73 

)63 wm 2.0 360 1.82 

)106 wm 0.8 460 2.07 

640 2.96 

800 5.33 

1000 9.73 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 67 

plasticiteit (Pfefferkorn) 24.6 

(% H
2

0 bij PRH = 12.5 rom) 

consistentiestabiliteit 0.5 

Ti02 0.61 

P205 o. 11 

MnO 0.06 

% oplosbaar 
. 2-
804 

0.09 

DTA 

(%) temp (oC) piek 

90-150 endo,z 
320-350 exo, z 
420-450 

490-550 endo,z 

573 endo,z 

780-850 endo,s 

920-970 



PLAAT 8: WEICHSEL SILT ( DENOERWINDEKE 2) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2t-tm) 

0 
'--------------d(A) 

resthoogte 
mm 
1..0 

30 

20 

10 

DTA-KURVE 

+ 

~T 

gewichtsverl ies 
% 

0 

900 

900 , 

700 

500 300 

TGA-KURVE 

soo 300 100 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

100 

thermo koppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal . 20mV 
~T-schaal: SmV 

monster : 100 mg 

referentie . AI203 

otmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt-Pt 13%Rh 

T -schaal : 20 mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 9 

EXPLOITATIE-GEBIED : TIENEN 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : silt behorend tot de hoven- en midden-Weichsel loss en leem, vnl. 
verspreid over Midden-Belgie. Windafzettingen, meestal enkele meters 
dik. Zie hfst 1,4. 

MONSTERNAME : sleufmonster in groeve op I m van maaiveld (nabij het bedrijf). 
MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

smect~et, illiet 

kaoliniet 

Sm : I K~ 5 . 3 4. 0 : 0. 7 

hoofdkomp. kwarts 

nevenkomp. cc 

access.komp. : org C 

.8!~!!~~!_~~!!~!~! 

10 % Sm 8% I I% K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

~~~!~~~~E~-~~2 !!~~~!!_l~2 

Si02 71 .02 Na2o I. I4 

Al 2o3 7.60 K20 1.88 

MgO l.41 

CaO 5.54 

Fe2o3 2. 76 

FeO 0.65 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.8!~!!~!~~~!!.!~ 

gew. % fr (2 um I8.6 TGA 

7.43% 

0.09% 

o.oo% 

63.0% 

+ H20 0.90 

H20 2.51 

Gl.V. 6.40 

co2 3.27 

org c 0.09 

s "CO.OI 

F (ppm) 350 

karbonaat 

organisch c 

pyriet 

kwarts 

Ti02 0.57 

P205 O.II 

MnO 0.06 
I 

. 2-
% oplosbaar so4 

o. 15 

DTA 

<5 urn 21.6 temp (oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

<IO urn 25.4 I20 

< 20 urn 37. 1 260 

)63 urn 5.7 360 

)106 urn 3.8 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 60 

plasticiteit (Pfefferkorn) 23.1 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 
0.3 

0.35 90-150 endo,z 

0.60 320-350 

1.01 420-450 

l. 16 490-550 endo,z 

I. 92 573 endo,s 

3.79 780-850 endo,s 

6.56 920-970 



I 

PLAA T 9: WEICHSEL Sll T ( TIENEN) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2fo4m) 

T/.1 

0 
'-------------d(A) 

resthoogte 
mm 
t.O 

20 

10 

OTA-KURVE 

b.T 

JOG 

gewichtsverlies 
% 

TGA-KURVE 

900 700 500 300 100 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal . 20mV 

b.T-schaal: SmV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

otmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt-Pt13%Rh 

T -school : 20 mV 

TG-school: 2,5mV 

monster : 20 mg 

otmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 10 

EXPLOITATIE-GEBIED : DIKKELE 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : kleiig silt behorend tot hoven- en midden-Weichsel loss en leem 
vnl. verspreid over Midden-Belgie. Windafzettingen, meestal enkele me
ters dik. Zie hfst I,4. 

MONSTERNAME : monster verzameld vanaf voorraad bij bedrijf. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~EE~!BE~~!E~!E~~Ei~-~~-H~ 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

illiet 

smectiet 

Sm : I K ~ 0.0 9.0 : 1.0 

0 % Sm 17 % I 2 % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

79.06 

7.42 

1.02 

2.04 

MgO 0.73 

CaO 0.69 

Fe2o3 2.74 

FeO 0.39 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

BE~~~!~!!!~!:E!~ 

gew. % fr <2 IJm 19.4 TGA 

\5 Jjm 19.6 temp 

(10 wm 23.5 120 

( 20 IJm 33.2 260 

> 63 wm 6.0 360 

) 106 
' 

wm I. I 460 

640 

800 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

kwarts 

veldsp, glauc 

access.komp. : org C 

0.00 % 

0.28 % 

0.00 

60.0 

H
2
0 + 1.71 

H2o 2.61 

Gl. V. 2.81 

co2 
org c 0.28 

s '<0.01 

F (ppm) 260 

% 

% 

karbonaat 

organisch c 
pyriet 

kwarts 

Tio2 0. 72 

P2o
5 

0.09 

MnO 0.08 

. 2-
% oplosbaar so4 

o. 18 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

0.86 90-150 endo,m 

1.26 320-350 exo, z 

1.67 420-450 

2.02 490-550 endo,z 

2.78 573 endo,m 

3.03 780-850 

3. I 8 920-970 1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 75 

plasticiteit (Pfefferkorn) 23.6 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 0.4 

(% H20 / I mm PRH) 



PLAAT 10: WEICHSEL KLEIIG SILT (OIKKELE) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (tr~ 2~m) 

0 
.__------------d(A) 

resthoogte 
mm 

30 

20 

10 

DTA-KURVE 

+ 

gewichtsverlies 
% 

900 700 

700 500 

500 300 

TGA-KURVE 

300 100 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

'100 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal . 20mV 
AT -schaal : 5m V 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

atmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt-Pt 13% Rh 

T-schaal : 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART II 

EXPLOITATIE-GEBIED : BURST 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : silt behorend tot hoven- en midden-Weichsel loss en leem vnl. ver
spreid over Midden-Belgie. Windafzettingen, meestal enkele meters 
dik. Zie hfst I, 4. 

MONSTERNAME : Monster verzameld vanaf voorraad bij bedrijf. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~!E~!BE~~!!~EE~~!i~-~~-~~ 

hoofdkomp. :illiet, smectiet 

nevenkomp. :kaoliniet 

access.komp. 
Sm : I K~2.4 6.6 : 1.0 

4% Sm 12 % I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

66.60 
7.39 

2% K 

1.04 
I. 95 

I. 71 

CaO 7. 82 

Fe2o3 2.60 

FeO 0.61 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

BE~~~!~~~!Ei~ 

gew. % fr( 2 wm 18.3 TGA 

'~ 5 wm 21.5 temp 

(.10 IJ!ll 25.9 120 

<.. 20 urn 38.0 260 

'\ 63 f1m 4. I 360 

_; 106 um 1.1 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H
2

0 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

(% H
2

0 / 1 rom PRH) 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

10.24% 

0.08% 

0.00% 

53.0% 

0.60 
3.35 

8.95 

C02 4.51 

org C 0.08 

s 0.01 

F (ppm) 445 

kwarts, cc 

veldsp, glauc 

org C, Feox 

karbonaat 

organisch c 
pyriet 

kwarts 

0.60 
o. 12 

0.06 

% oplosbaar so
4

2-

0.05 

!~~E~i~~~-8~~!~8 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

0. IS 90-150 endo,m 

0.35 320-350 exo, z 

0.60 420-450 

0.75 490-550 endo,z 

I. 51 573 endo,z 

3. I 7 780-850 endo,s 

8.70 920-970 

62 

23.8 

0.5 



I 

PLAA T 11: WEICHSEL SILT ( BURST) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2t-~m) 

17.0 

resthoogte 
mm 

t.Ol 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 
'--------------d(A) ~-----~-------r---~-~---%H20 

+ 

t:.T 

gewichtsverlies 
% 

0 

900 

900 700 

700 

OTA-KURVE 

500 300 

TGA-KURVE 

500 300 100 

20 

. 100 

25 30 (m/md) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 
AT -schaal: SmV 

monster : 100 mg 

referentie: Al203 

atmosfeer: Iucht 

T- stijging : 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T -schaal : 20 mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 12 

EXPLOITATIE-GEBIED : BURST 

AANWENDING bakstenen 

GEOLOGIE : silt behorend tot hoven- en midden-Weichsel loss en leem, vnl. ver
spreid over Midden-Belgie. Windafzettingen, meestal enkele meters 
dik. Zie hfst I, 4. 

MONSTERNAME : Monster verzameld vanaf voorraad bij bedrijf. 

MINERALOGISCH£ SAMENSTELLING 

hoofdkomp. :illiet, smectiet, kaoli
.niet nevenkomp. 

access.komp.: 
Sm : I : K :~ 1 • 7 7.1 : 1.2 

3 % Sm 14 % I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

78.71 

7.41 

z% K 

0.84 

2. 11 

·o. 98 

0.44 

Fe2o3 3.37 

FeO 0. 35 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.SE~~~!~!!!~~Ei~ 

gew. % fr (2 um 19.4 TGA 

\5 um 21.9 temp 

<.10 um 24.9 120 

<20 urn 34.0 260 

)63 I-liD 4.9 360 

\106 um 0.7 460 
/ 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H
2

0 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 
kwarts 

veldsp, glauc 
access.komp. : Feox 

H20 + 

H
2
0 

Gl.V. 

co2 

0.00% karbonaat 

0.00% organisch C 

o.oo% pyriet 

64. 0% kwarts 

1.20 Ti02 
3.49 P205 

2.37 MnO 

0.69 

0.07 

0.04 

org c 0.00 % oplosbaar so 2-
4 

s 0.01 

F (ppm) 241 

!~~E!!!i~~~-g~~!~.S 

(oC) gew.verlies 

I. 10 

1.50 

1.65 

1.85 

2.25 

3.00 

3. I 5 

77 

24. I 

0.3 

0.07 

DTA 

(%) temp (oC) 

90-150 

320-350 

420-450 

490-550 

573 

780-850 

920-970 

piek 

endo,z 

endo,z 

endo,m 



I 

PLAAT 12:WEICHSEL SILT (BURST) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparac;1t (fr~ 2t--tm) 

resthoogte 
mm 
t.O 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 

"----------:-.. -:-.. -----d(A) ~---~-------+-----~---%H20 

+ 

20 

OTA-KURVE 

25 30 (m/md) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-school : 20mV 

AT-school: SmV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 
otmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

~----~------~-------+------~------~--- T(°C) 
900 700 sao 300 100 

gewichtsverlies 
% 

TGA-KURVE 

thermokoppel Pt-Pt13%Rh 

T-school: 20mV 

TG-school: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

0 

2 

'---Jc--------+-------+-----4--------+---- T(OC) 
900 700 soo 300 100 



KAART t.5 

EXPLOITATIE-GEBIED : WESTMALLE 

AANWENDING :bakstenen 

GEOLOGIE : Onder-Pleistoceen Kempische siltige klei gesedimenteerd op de grens 
van land en zee. Deels wadden- en deels rivierafzettingen. Zelden 
dikker dan 10 m. Hfst I, 5. 

MONSTERNAME : Sleufmonster van zwarte siltige klei genomen in de groeve. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. smectiet, illiet 

nevenkomp. kaoliniet 

access.komp. 

hoofdkomp. kwarts 

nevenkomp. veldsp, glauc, glim 

access.komp. : org C, py 
Sm : I : K ~ 6.5 2.9 : 0.6 

B!~~~~L!!!~~~!~E 

33% Sm 14 % I 3 % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

58.75 

15.42 

Na2o 0.39 

K2o 2.86 

MgO 1.22 

CaO 0.37 

Fe2oJ 3.93 

FeO 2.02 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

BE~~~!~!!!~!Ei:~ 

gew. % fr 2 !-liD 50.0 TGA 

5 IJID 66.0 temp 

10 IJID 77.0 120 

20 IJID 85.9 260 

63 wm 2. I 360 

106 wm 0.3 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

(% H20 / 1 mm PRH) 

o.oo% 

1 .48% 

I. 91% 

29.0% 

+ H20 2.85 

H20 7.43 

Gl.V. 11.42 

co2 
org c 1.48 

s 1.85 

F (ppm) 740 

karbonaat 

organisch 

pyriet 

kwarts 

c 

0.75 

0.06 

0.03 

% oplosbaar so
4

2-

2.49 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

2.45 90-150 endo,s 

4.30 320-350 exo, s 

5.62 420-450 exo, s 

7.27 490-550 endo,m 

10.90 573 endo,z 

12.90 780-850 

14.02 920-970 

20. 1 

43.0 

0.2 



PLAA T 13 : KEMPENSE Sll TIGE KLEI ( WESTMALLE) 

X- stralendiffractogram van 
geg!ycoliseerd preparaat {fr-< 2f"'m) 

resthoogte 
mm 
L.O I 

+ 

gewichtsverl ies 
% 

0 

2 

L, 

6 

8 

10 

12 

900 

900 

700 

17.7 

30 

20 

10 

OTA-KURVE 

700 500 300 

TGA-KURVE 

500 300 100 

PFEFFERKORN-KURVE 
{ consistentie) 

100 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 

.tiT-school: 5mV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

atmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAAK1 14 

EXPLOITATIE-GEBIED : WESTMALLE 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : Onder-Pleistoceen Kempische zand-silt-klei afgezet op de grens van 
zee en land. Deels Wadden- en deels · rivierafzettingen.. Zelden dikker 
dan 10 m. Zie hfst I,5. 

MONSTERNAME : Sleufmonster van grijze zand-silt-klei genomen in de groeve. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

smectiet, illiet 

kaoliniet 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

Sm : I : K ::::::- 7.0 2.3: 0.7 

.s!~~~~!-~£!!~!~!' 

30 % Sm 10 % I 3 % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

66.52 

14. 16 

0.39 

2.86 

0.92 

0.23 

Fe2o3 3.85 

FeO 0.46 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.S!'~!!~!~~~!!'!~ 

gew. % fr<2 um 43.2 TGA 

o.oo% 

0.33% 

o.oo% 

39.0% 

H20 + 
1.69 

H2o 6.75 

Gl.V. 5.40 

co2 
org c 0.33 

s 0.06 

F (ppm) 600 

kwarts 

veldsp, glauc, glim 

org C, Feox 

karbonaat 

organisch 

pyriet 

kwarts 

c 

0. 75 

0.07 

0.02 

. 2-
% oplosbaar so4 

o. 15 

DTA 

(_5 wm 48.2 temp (oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

<10 urn 54.7 120 

<. 20 wm 59.2 260 

)63 wm 27. I 360 

)106 urn 18.3 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (P!efferkorn) 

(% H
2
0 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

(% H20 / I mm PRH) 

1.00 90-150 endo,m 

l. 89 320-350 

2.24 420-450 

2.74 490-550 endo,m 

4.98 573 endo,m 

5.73 780-850 

6. 12 920-970 

108 

33.2 

0.4 



PLAAT 14: KEMPENSE ZAND SILT -KLEI ( WESTMALLE) 

X- stralendiffractogram van J 
geglycoliseerd preparaat (fr-< 2tw~m) 

I 17.7 

10.1 

0 
'---------------d(A) 

resthoogte 
mm 
t.O 

30 

20 

10 

DTA-KURVE 

+ 

LlT 

gewichtsverlies 
% 

0 

2 

I. 

900 

6,-+------

8 

:oo 500 300 

TGA-KURVE 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

100 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 

T-schaal . 20mV 

6.T-schaal: SmV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

atmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

'-------;-----+----+----+-----+--- T(OC) 
900 700 500 300 100 



KAART 15 

EXPLOITATIE-GEBIED : SINT-NIKLAAS (SN 1) 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : Boomse zand-silt-klei afgezet op de mariene shelf; strekt zich uit 
langs de lijn Sint-Niklaas-Boom-Mechelen, evenals in het Z van Lim
burg, over een breedte van 5 tot 15 km. Zie hfst 1,6. 

MONSTERNAME : Sleufmonster over 2 m genomen aan de basis van de Boomse klei. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 
smectiet 

illiet en kaoliniet 

access.komp. : chloriet 
Sm : I : K~. 8. 1 : 1 • 1 : 0. 8 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

kwarts 

glauc, cc, org C 

Bl~£!!!!l-~~!!~!~E 

23% Sm 2% K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

74.63 

8.65 

Na2o 0.44 

K20 2.68 

MgO 0. 94 

CaO 1.03 

Fe2o3 2.42 

FeO 0. 99 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.SE~!!~!~~~!Ei~ 

gew. % fr <2 wm 28.31 TGA 

<s IJffi 31.91 temp 

<_10 IJm 35.91 120 

<_20 urn 39.47 260 

)63 wm 33.63 360 

)106 wm 4.53 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

(% H
2

0 / 1 mm PRH) 

0.5 % karbonaat 

0.6 % organisch C 

0.8 % pyriet 

58.3 % kwarts 

!~~~~=~~~E~-i~L !!.££~~~~~~!!!E~i~2 

H20 + 
1.04 Ti02 0.59 

H20 4.48 P205 0.09 

Gl.V. 4.03 MnO 0.02 

co2 0.22 

org c 0.64 % oplosbaar so 2-
4 

s 0.51 0.31 

F (ppm) 365 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

0.9 90-150 endo, s 

1.3 320-350 exo, m 

1.4 420-450 exo, m 

1.7 490-550 endo,m 

3.0 573 endo,m 

3.5 780-850 endo,s 

4.0 920-970 exo,m-s 

98 

32.20 

0.38 



PLAAT 15: RUPELIAAN ZAND SILT-KLEI (SINT NIKLAAS) 

r 

X- stralendiffractogram van 
geg!ycoliseerd preparaat (fr-o:: Zt-4m) 

17.3 

0 
1--------------d(A) 

resthoogte 
mm 
L.O 

30 

20 

10 

DTA-KURVE 

+ 

gewichtsverlies 
% 

900 

900 700 

700 

500 300 

TGA-KURVE 

sao 300 100 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

100 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-school : 20mV 

aT-school: SmV 
monster : 100 mg 

re!erentie : AI203 

otmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt-Pt13%Rh 

T-school: 20mV 

TG-schoal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

otmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 16 

EXPLOITATIE-GEBIED : SINT-NIKLAAS (SN3a) 

AANWENDING : bakstenen 
GEOLOGIE : Boomse.siltige klei afgezet op de mariene shelf; strekt zich uit 

langs de lijn Sint-Niklaas-Boom-Mechelen evenals in het Z van Lim
burg, over een breedte van 5 tot 15 km. Zie hfst I, 6. 

MONSTERNAME : Sleufmonster over 1,5 m genomen op + 6 m van de basis van de 
Boomse klei. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~!!~!8!~~!!~!!~~!!~-~~-H~ 

hoofdkomp. =smectiet illiet 
' 

nevenkomp. =kaoliniet 

access.komp. : chloriet 
Sm : I : K-::::-: 7 • 2 : 2 • 0 0. 8 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

kwarts 

veldsp 

glauc, py, org C 

klei. 

Bl~~~~!_~~~~!:~E 

38 % Sm 11% I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

64.96 

13.43 

0.39 

3.07 

1.24 

CaO 1.48 

Fe2o3 3.49 

FeO 1.12 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

8!~~~!~~~!:!.!~ 

gew. % fr \2 wm 52.90 TGA 

<5 ~liD 60.22 temp 

(10 iJID 65.40 120 

\20 wm 71.36 260 

)63 wm 1.48 360 

'>106 
" 

wm 0.13 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mrn) 

consistentiestabiliteit 

(% H
2

0 / 1 mm PRH) 

0.8 

o. 9 

1.1 

34.5 

H20 + 
1.80 

H
2
o 5.48 

Gl. V. 6.60 
co2 0.33 
org c 0.93 
s 0.68 

F (ppm) 598 

% 

% 

% 

% 

karbonaat 

organisch c 
pyriet 

kwarts 

!!~~~~~.!.~~~E.:.~~2 

Tio2 
P205 
MnO 

0.66 

0.08 

0.02 

% oplosbaar so42-

0.29 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

1.7 

2.7 

3.0 

3.5 

6.0 

6.7 

7.5 

157 

45.33 

0.59 

90-150 

320-350 

420-450 

490-550 

573 

780-850 

920-970 

endo,s 

exo,m-s 

exo,m-s 

endo,m-s 

endo,s 

exo,m-s 



PLAAT 16: RUPELIAAN SILTIGE KLEI ( SINT NIKLAAS) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2t-~m) 

17.3 

resthoogte 
mm 
1.0 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 
'--------------d(A) ~------+--------r--------~---%H20 

+ 

LlT 

gewichtsverlies 
% 

0 

2 

6 

8 

I 

900 

900 700 

700 500 

DTA-KURVE 

500 300 100 

TGA-KURVE 

300 100 

1..5 50 (m/md) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 
LlT-schaal: 5mV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 17 

EXPLOITATIE-GEBIED : KRUIBEKE (KR2) 

AANWENDING : geexpandeerde kleiprodukten, bakstenen. 

GEOLOGIE : Boomse siltige klei afgezet op de mariene shelf, strekt zich uit 
langs de lijn Sint-Niklaas-Boom-Mechelen, evenals in het Z van Lim
burg over een breedte van 5 tot 15 km. Zie hfst I,6. 

MONSTERNAME : Sleufmonster over 3 m_genomen op ~ 6 m van de top van de Boomse klei. 
MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. smectiet, illiet, kao
liniet nevenkomp. 

access.komp. :chloriet 
Sm : I : K~ 6.8 1.8 : 1.4 

40% Sm 11 % I 8% K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

57.84 

17.35 

Na2o 0.33 

K20 3.23 

MgO I. 27 

CaO 0.89 

Fe2o
3 

4.12 

FeO I. 63 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

£!:~~~!~~::!!!~ 

gew. % fr \2 !Jffi 58.69 TGA 

<s !Jffi 69.48 temp 

(10 !Jffi 78.14 120 

(20 !Jffi 85.40 260 

'> 63 !Jffi 2.61 360 

)106 urn 0.96 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

(% H20 / 1 mm PRH) 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

0.0 

1.8 

2.0 

% 

% 

% 

25.2 % 

kwarts, veldsp 

org C, glauc 

karbonaat 

~rganisch c 
pyriet 

kwarts 

E~::~~=~~~E~-i~L !!~~~~~~~~~2~1~2 

H20 + 
2.40 Tio2 0. 91 

H2o 6.28 P205 0.10 

Gl. V. 9.29 MnO 0.02 

co2 0.00 

org c I. 81 % oplosbaar so 2-
4 

s 1.46 I. 12 

F (ppm) 570 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

1.8 90-150 endo,s 

3. 1 320-350 exo, s 

3.6 420-450 exo, s 

4.6 490-550 endo,m-s 

8.2 573 endo,z 

9.2 780-850 

10.2 920-970 exo,m-s 

165 

51.8 

0.5 



PLAAT 17: RUPEUAAN SILTIGE KLEI ( KRUIBEKE) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaa t ( fr< 2 t-~m) 

17.2 

resthoogte 
mm 
t.O 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

~----~------~-------+----%H20 

+ 

t.T 

gewichtsverlies 
% 

0 

2 

l, 

900 

900 700 

700 sao 

t.S 

DTA-KURVE 

. sao 300 

TGA-KURVE 

300 100 

50 55 (m/mdl 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal . 20mV 

t.T-schaal: SmV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

atmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt-Pt 13%Rh 

T-schaal: 20m,V 

TG-schoal: 2,SmV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 18 

EXPLOITATIE-GEBIED : WIJER 

AANWENDING : als afmagering bij de produktie van de draineerbuizen •. 

GEOLOGIE : verweringsprodukt van de Boomse zand-silt-klei vnl. in het Waasland 
en in de omgeving van Hasselt aanwezig. De dikte bedraagt ongeveer 
2m. Zie hfst I,7. 

MONSTERNAME : Monster genomen op I m onder het maaiveld. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~!!~!,g!~~.!:.!:~!!!!~!!~-~~~1:!!!1 ~~!E~!,g!~~!!~!E~~!!~..?:~~-1:!~ 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

smectiet, illiet 
kaoliniet 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 
kwarts 
veldsp, glim 

access.komp. : Feox, org C 
Sm : I K ::::::: 5. 3 3.8 : 0.9 

,g!~~~~!_!!!~!!~!~! 

17% Sm 12 % I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

78.00 

8.91 

Na2o 
K20 

MgO 

CaO 

3% K 

0.26 

2.20 

0.90 

0.32 

H20 + 

H
2
o 

Gl. V. 

C02 

0.00 % karbonaat 

0.06 % organisch C 

0.00 % pyriet 

61.0 % kwarts 

1.55 Ti02 
3.89 P205 
3.34 MnO 

0.57 

0.07 

I 0,01 

Fe2o
3 

3.03 org c 0.06 % oplosb9-ar so z-
4 

FeO 0.18 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

_g_E~!!!!!~!!!~!Ei~ 

gew. % fr (2 wm 32.5 TGA 

~5 wm 37.8 temp 

<10 wm 39.2 120 

< 20 IJID 44.7 260 

)63 urn 26.8 360 

)106 urn I. I 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabilitelt 

(% H2o / 1 mm PRH) 

s 0.02 o.:'n 
F (ppm) 448 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC)' piek 
' 

1. 96 90-150 
endo,z 

2.30 320-350 

2.70 420-450 

2.94 490-550 
endo,z 

4.41 573 
endo, z-m 

4.65 780-850 

4.90 920-970 exo, z 

101 

28.2 

0.5 



PLAAT 18 : RUPELIAAN ZAND SILT- KLEI (WIJER) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2t-~m) 

resthoogte 
mm 

I 

+ 

~T 

gewichtsverlies 
% 

900 

900 700 

700 

30 

20 

10 

0 
d(A) 

OTA-KURVE 

~ 

500 300 

TGA-KURVE 

500 300 100 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

25 

/ 

1GO 

• %H20 

30 35 (m/mdl 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal . 20mV 

~T-schaol: SmV 

monster : 100 mg 

referentie : AI203 

otmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 

T-schaol: 20mV 

TG-schaol: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART I9 

EXPLOITATIE-GEBIED : HENIS 

AANWENDING : Holle welfsels, dakpannen, aardewerk. 

GEOLOGIE : Henis klei behorend tot het Boven-Tongeriaan, werd afgezet in een 
lagune of een kunstmeer; is ontsloten in de buurt van Tongeren en 
ongeveer 5 rn dik. Zie hfst I, 9. 

MONSTERNAME : Sleufrnonster over 30 ern genornen op + I rn van de basis van de klei. 
MUlERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkornp. 

nevenkornp. 

access.kornp. 

srnectiet, illiet 

kaoliniet 

hoofdkomp. =kwarts 

nevenkomp. =veldsp, cc 

access.komp. : org C 
Srn : I : K~ 6. 0 3. 3 : 0. 7 

8.!~~~~!-~~!!.::!!~! 

39% Srn 21 % I 5 % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

66.27 

9.84 

Na2o o. 60 

K2o I. 96 

MgO L 12 

CaO 5.02 

Fe2o3 3.45 

FeO 0.80 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

_€;!~~~!£~~!!.!~ 

gew. % fr <2 IJID 65.3 TGA 

\5 IJID 66.6 temp 

\10 !Jill 67.0 120 

".20 urn 67.0 260 

> 63 ~lffi 28.4 360 

)106 l.lffi 24.7 460 

640 

800 

1000 
? 

totaal specifiek oppervlak (rn~/g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mrn) 

consistentiestabiliteit 

(% H20 / I mm PRH) 

6. 59 % karbonaat 

o. 19 % organisch C 

0.00% pyriet 

30. o % kwarts 

E~~~~=~~~E~-1~L ~~£~.:::~~~~~2.:.1~2 

H20 + 
2.09 

H20 4.58 

Gl. V. 7.07 

co2 2.90 

org c o. 19 

s 0.12 

F (ppm) 526 

(oC) gew.verlies 

2.1I 

3.42 

3.67 

4. 17 

7.28 

7.93 

8.45 

253 

58.0 

o. 7 

(%) 

Ti02 0.57 

P205 0.07 
MnO 0.05 

% oplosbaar so 2-
4 

0.54 

DTA 

temp (oC) 

90-150 

320-350 

420-450 

490-550 

573 

780-850 

920-970 

piek 

endo,s 

endo,s 

endo,z-m 

endo,m 

exo,m 



I 

PLAA T 19 : TONGERIAAN ZANOIGE KLEI ( HEN IS ) 
X- stralendiffractogram van 
geglyco!iseerd preparaat (fr< 2t-tm) 

17.4 

0 

'------------------d(A) 

resthoogte 
mm 
I. 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

~----~-------r------~---%H20 
50 55 60 (m/md) 

DTA-KURVE 

+ 

AT 

900 700 500 300 100 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 
AT -schaal : Sm V 

monster : 100 mg 

referentie: AI203 

atmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

gewichtsverlies 
% 

T\3A-KURVE 

thermokoppel Pt-Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

'-----+----+-----4----+--------<-- T (°C) 
900 700 sao 300 100 



KAART 20 

EXPLOITATIE-GEBIED : ASSENEDE 

AANWENDING : dakpannen, aardewerk 

GEOLOGIE : Bartoniaan (Asse) klei afgezet op de mariene shelf; ontsloten tussen 
Brugge en Eeklo, alsook tussen Aalst en Brussel. Zelden dikker dan 
10m. Zie hfst 1,10. 

MONSTERNAME : boormonster gelokaliseerd op 75.80 m dikte. 
MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

access.komp. 

smectiet, illiet 

kaoliniet 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 
kwarts 

veldsp, glauc, ce 

access.komp. : py, org C, Feox 
Sm : I K ~ 7.5 2.0 : 0.5 

g1~~!!!!L~~~!~E 

50% Sm 14 % I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

!:~~!~~~~E:.-~~2 

Si0
2 

54. 18 

Al 2o
3 

16.48 

Na2o 
K20 

MgO 

CaO 

3% K 

0.84 

3.13 

2.04 

2.42 

Fe2o3 4.69 

FeO 1.50 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

g,E~~~!~~~!!!~ 

gew. % fr \2 wm 68.0 TGA 

<5 !Jm 81.5 temp 

<10 !Jm 86.7 120 

<20 !Jm 96.2 260 

)63 wm spoor 360 

)106 wm 460 

640 

800 

H20 + 

n
2
o 

Gl. V. 

co2 
org c 

3.34% karbonaat 

1.10% organisch C 

1.96% pyriet 

17.0% kwarts 

2. 72 

7. 18 

0.88 

0.04 

8.73 MnO 0.03 

1.47 

I. 10 
. 2-

% oplosbaar so4 
s 1.06 0.20 

F (ppm) 539 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

1.33 90-150 endo,m 

1.87 320-350 exo,m-s 

2.22 420-450 exo,m-s 

2.61 490-550 endo,m 

5.82 573 endo,z-n 

7.79 780-850 endo,z-m 

8.63 920-970 exo,z-m 1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 187 

plasticiteit (Pfefferkorn) 47.4 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 
0.3 

(% H
2
o I 1 mm PRH) 



PLAAT 20: BARTONIAAN SILTIGE KLEI ( ASSENEDE) 

X- stratendiffractogram van 
geglycotiseerd preparaat (fr< 2J-1m) 

resthoogte 
mm 
t.O I 

+ 

~T 

gewichtsverlies 
% 

900 

17.6 

900 700 

700 500 

30 

20 

10 

DTA-KURVE 

500 300 

TGA-KURVE 

300 100 

. PFEFFERKORN- KURVE 
( consistentie) 

100 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal . 20mV 
D. T -s;haal: 5mV 

monster : 100 mg 

referentie: AI203 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging : 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster. : 20 mg 

atmGJsfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 21 

EXPLOITATIE-GEBIED : EGEM 

AANWENDING =bakstenen, dakpannen 

GEOLOGIE : Onder-Paniseliaan niet-geoxydeerde siltipe klei (PIC) afgezet op de 
mariene shelf, is ruim verbreid in centraal en zuidelijk Vlaanderen. 
De dikte bedraaf-t 10- 20m. Zie hfst I,Il. 

MONSTERNA¥E : Sleufmonster over 30 em genomen op + 1 m boven het kontakt van 
grijze met ~ele klei. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~!!~!g!~~!!~!!~~!!~~~~-~~ 

hoofdkomp. : smectiet, illiet hoofdkomp. kwarts 

nevenkomp. : nevenkomp. veldsp, glauc 

access.komp. kaoliniet access.komp. org C, py 
Sm : I : K~ 8 • 5 : I . 5 : { 0 • I 

g!~~~~L~~~~!~! 

43% Sm 7% I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

!t~~!~~~~~-=--i~2 

Sio
2 

69.37 

Al
2
o

3 
10.67 

!!~~~~-i~2 

Na2o 0.33 

K20 2. 30 

MgO l. 32 

CaO 0. 75 

Fe2o3 4.65 

FeO 1.06 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

~!~~~!~~£!!!£ 

gew. % fr (2 !JID 49.9 TGA 

(5 !JID 57.6 temp 

(10 !Jm 66. I 120 

(20 !Jm 70.5 260 

)63 !Jm 11.2 360 

)106 !Jm 5.9 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

0.00 % 

0.99 % 

0.95% 

32.0 % 

H20 + 2.55 

H20 4.07 

Gl. V. 5.58 

co2 
org c 0.99 

s 0.85 

F (ppm) 450 

karbonaat 

organisch 

pyriet 

kwarts 

c 

0.79 

0.07 

0.02 

% oplosbaar so4
2
-

l.02 

DTA 

CC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

2.24 90-150 endo,s 

2.99 320-350 exo, z 

3.48 420-450 exo, s 

3.98 490-550 endo,z 

5.3I 573 endo,z 

5.96 780-850 endo,m 

6.71 920-970 

160 

52.5 

0.5 



PLAAT 21 : PANISEUAAN SIL TIGE KLEI ( EGEM ) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2t-~m) 

17.7 

resthoogte 
mm 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

• 
~~~----~-------+--------%H20 

+ 

gewichtsverlies 
% 

900 

900 700 

700 

OTA-KURVE 

sao 300 

TGA-KURVE 

500 300 

45 50 

100 

100 

55 (m/mdl 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 

T-schaol • 20mV 
aT -school : Sm V 

monster : 100 mg 

referentie : A I203 

otmosfeer: Iucht 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-school: 20mV 

TG-school: 2,5mV 

monster : 20 mg 

otmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 22 

EXPLOITATIE-GEBIED : EGEM 

AANWENDING : baksten, dakpannen 

GEOLOGIE : Onder-Paniseliaan geoxydeerde siltige klei (PIC) afgezet op de ma
riene shelf, is ruim verbreid in centraal en zuidelijk Vlaanderen. 

MONSTERNAME : De dikte bedraagt 10 en 20m. Zie hfst I, 11. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~EE~!g!~~E!~!!~~!!~-~~-~~ 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

smectiet, illiet 

access.komp. : kaoliniet 
Sm: I: K~8.8: 1.2 :"'0.1 

42% Sm 6% I I) % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

71.63 

10.73 

0.39 

2.20 

I. 16 

CaO 0.46 

Fe2o
3 

4.64 

FeO 0.46 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

g!~!:!:!!~!!!~!!!~ 

gew. % fr (2 wm 48.0 TGA 

(5 ~Jill 53.8 temp 

00 !Jill 59.0 120 

\20 wm 66. l 260 

\63 
/ !Jill 11.0 360 

)106 !Jill 1.9 460 

640 

800 

hoofdkomp. kwarts 

nevenkomp. veldsp, glauc 

access.komp. : org c 

0.00 % 

0.24% 

0.00 % 

36.0 % 

H20 + 
2.75 

H2o 3.67 

Gl. V. 4.37 

C02 
org c 0.24 

s 0.02 

F (ppm) 463 

karbonaat 

organisch 

pyriet 

kwarts 

c 

0.75 

0.06 

0.02 

% oplosbaar so42-

0.03 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

2.76 90-150 endo,s 

3.51 320-350 

3.76 420-450 

4.27 490-550 endo,z 

5. 77 573 endo,z 

6.27 780-850 endo,z 

6.52 920-970 1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 219 

plasticiteit (Pfefferkorn) 52.5 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 0.8 
(% H20 / l rom PRH) 



PLAAT 22: PANISEUAAN SILTIGE KLEI ( EGEM) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2f"'m) 

Tl.7 

resthoogte 
mm 

L. 

30 

20 

'10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

~----~------~-------+----%H20 

+ 

gewichtsverlies 
% 

900 

900 700 

700 

DTA-KURVE 

500 300 

TGA-KURVE 

sao 300 100 

l.S 

100 

50 55 {m/md) 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 
!::. T -school : Sm V 
monster : 100 mg 

referentie : AI203 
atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 23 

EXPLOITATIE-GEBIED : KORTEMARK 

AANWENDING : bakstenen 
GEOLOGIE : Ieperiaan siltige klei afgezet op de mariene shelf, verbreid over 

het Z-deel van beide Vlaanderen, W-Brabant en N-Henegouwen. De dik
te kan + 120 m bedragen in Vlaanderen, elders soms maar 10m. 

MONSTERNAMF.: sleufmonster over 30 em p.;enomen np +1m onder het kontakt. 
- van klei- en siltpakke~. 

MINERALOGISCHE SAMENS'fELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

smec:tiet 

illiet 

access.komp. :kaoliniet 
Sm : I : K ~· 9. 0 : 0. 9 : ~ 0. I 

hoofdkomp. =kwarts 

nevenkomp. =veldsp, glim, glauc 

access.komp. : Feox, org C, py 

~.!~£!!!!.!_~~!!~!~! 

45% Sm 5% I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

63.86 

13.87 

I)% K 

0.60 

2. 77 

1.43 

CaO 0. 94 

Fe
2
o

3 
3.29 

FeO 2.04 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

~!~!!~.!~~~!!!~ 

gew. % fr < 2 !Jill 50.2 TGA 

<5 !Jill 63.4 temp 

<IO !Jill 71.3 120 

(20 !Jill 78.6 260 

)63 !Jill 1.6 360 

)106 !Jill 0. 5 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H
2

0 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

H
2
0 + 

H2o 
Gl. V. 

C02 
org c 
s 

0.00 % karbonaat 

0.52 % organisch C 

0.32 % pyriet 

31.0% kwarts 

5.06 

3.84 

5.26 

0.80 

0.09 

0.03 

0.52 

0.44 

% oplosbaar so4
2
-

0.80 

F (ppm) 447 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

3.10 90-150 endo,z 

3.90 320-350 exo, z 

4.15 420-450 exo,z-m 

4.50 490-550 endo,z 

6.25 573 endo,z 

7.50 780-850 

8. 15 920-970 exo,z-m 

185 

80.5 

0.7 



PLAA T 23 : IEPERIAAN SILTIGE KLEI ( KORTEMARK) 

I 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2~m) 

18.0 

resthoogte 
mm 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 
L-------------------d(A} ~----~------~------4----%H20 

+ 

LlT 

gewichtsverlies 
% 

900 

900 700 

700 

OTA-KURVE 

500 300 

TGA-KURVE 

500 300 100 

70 

iGO 

T{°C) 

75 00 (m/md} 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 
LlT-schaal: SmV 
monster : 100 mg 

referentie : Al203 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 

T-schaal: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 24 

EXPLOITATIE-GEBIED : KORTEMARK 

AANWENDING : bakstenen 
GEOLOGIE : Ieperiaan zandig silt afgezet op de mariene shelf, verbreid over het 

Z-deel van beide Vlaanderen, W-Brabant en N-Henegouwen. De dikte kan 
40 m bedragen (te Kortemark + 20 m) 

MONSTERNAME =sieufmonster over 30 em genomen op + 2m hoven kontakt klei~ en 
siltpakket. -

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

srnecd et 

:i_ll i et 

access.komp. 1·:-:nl·:pirt 

Sm : I K~ 9. 0 : 0. 9 : ~ 0. 1 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 

kwarts 

veldsp, glauc, glim 

access.komp. : py, org C, cc 

.8!£~~~!-~£!!~!~! 

15 % Sm % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

77.41 

7.24 

Na20 0. 53 

K20 2.21 

MgO LOS 

CaO 1.03 

Fe203 2.63 

FeO I. 13 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.8!~!!~!£~~!!!~ 

gew. % fr <z IJm 16.7 TGA 

<5 IJm 21.3 temp 

<JO Jjm 24.6 120 

<20 IJm 27.9 260 

)63 1Jll1 26.9 360 

)106 wrn 0.4 460 

640 

800 

H
2
0 + 

H20 

Gl. V. 

C02 
org c 
s 

F (ppm) 

0.50 % karbonaat 

0.42 % organisch C 

0. 43 % pyriet 

66. 0 % kwarts 

1.48 

3.08 

3.24 

0.22 

0.42 

0.32 

212 

!!~~~~~.:.~£~E.:.~~2 

Ti02 
P205 
MnO 

0.65 

o. 10 

0.02 

2-
% oplosbaar so4 

0.28 

!~~E~!~~~-~~~!~.8 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

1.35 90-150 endo,s 

I. 75 320-350 exo, z 

2.00 420-450 exo, z 

2.25 490-550 

2.90 573 endo,m 

3.51 780-850 

3.61 920-970 1000 
2 totaal specifiek oppervlak (rn /g) 115 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 rum) 

consistentiestabiliteit 

(% H
2

0 / l mm PRH) 

36.0 

0.4 



I 

PLAAT 24 : IEPERIAAN ZANDIG SILT ( KORTEMARK) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2~m) 

17.7 

resthoogte 
mm 
t.O 

30 

. 20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 
'---------------d(A) '------+-----+----t---%H20. 

+ 

t.T 

gewichtsverlies 
% 

900 

900 700 

700 

OTA-KURVE 

500 300 

TGA-KURVE 

500 300 100 

30 

100 

35 t.O (m/md) 

thermo koppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal : 20mV 

D.T-schaal: 5mV 

monster : 100 mg 

referentie: AI203 

atmosfeer : luch t 

T-stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 

T-schaol: 20mV 

TG-schaal: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 



KAART 25 

EXPLOITATIE-GEBIED : WELKENRAEDT 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : Santoniaan (Hergenrath) klei afgezet in een lapune; komt voor in 
Oost-Belgie, alwaar de dikte nooit 10 m overschrijdt. (In Duits-

land tot 25 m) 
MONSTERNAME : Sleufmonster over 30 em middenin de blauwe kleibank genomen. 
MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 
smectiet, illiet 
kaoliniet 

access.komp. 
Sm : I : K~ 7 • 1 : 2 • 1 : 0 • 8 

44% Sm 13 % I 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

63. 14 

19.00 

5 % K 

0.30 

2.44 

0.63 

CaO 0. 46 

Fe
2
o

3 
2.34 

FeO 0. 54 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

.SE~!:~~£~~!E!~ 

gew. % fr (2 lJm 61.7 TGA 

(5 wm 71.2 temp 

<10 wm 83.8 120 

(20 wm 96. 1 260 

)63 IJID spoor 360 

/106 wm 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 

plasticiteit (Pfefferkorn) 

(% H20 bij PRH = 12.5 mm) 

consistentiestabiliteit 

(% H2o I 1 mm PRH) 

hoofdkomp. 

nevenkomp. 
kwarts 
veldsp, glauc 

access.komp. : org C 

+ 
H

2
0 

0.00 % karbonaat 

0.33 % organisch C 

0.00 % pyriet 

29.0 % kwarts 

2.45 

6.36 

6. 16 

1.43 

0.10 

0.04 

H
2
o 

Gl. V. 

C02 
org C 0.33 . 2-

% oplosbaar so4 
S <o.OI 0.07 

F (ppm) 620 

DTA 

(oC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

1.85 90-150 endo,m-s 

2.50 320-350 exo, m 

2.91 420-450 

3.50 490-550 endo, s 

6.60 573 endo, z 

7.50 780-850 

8.00 920-970 exo, m 

118 

41.8 

o. 7 



I 

PLAAT 25: HERGENRATH SILTIGE KLEI ( WELKENRAEOT) 

X-stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaat (fr< 2t-~m) 

11.2 

resthoogte 
mm 
t.O 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

0 
'-------------d(A} ~-~----+---~------%H20 

OTA-KURVE 

+ 

AT 

900 700 sao 300 100 

45 (m/mdl 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-school : 20mV 
AT -school:. SmV 
monster : 100 mg 

referentie : AI203 
atmosfeer: Iucht 

T- stijging : 10°C I min 

gewichtsverlies 
% 

TGA-KURVE 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T -school : 20 mV 

TG-schoal: 2,'SmV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 0 

T -stijging: 10°C/min 
2 

a-1----~ 

'-----t-----+-----1----+------- T(°C) 
900 700 500 300 100 



KAART lb 

EXPLOITATIE-GEBIED :WELKENRAEDT 

AANWENDING : bakstenen 

GEOLOGIE : Santoniaan (Hergenrath) kleiig silt afgezet in een lagune; komt 
voor in Oost-Belgie, alwaar de dikte enkele meters kan bedragen. 

MONSTERNAME : Sleufmonster over 30 em genomen middenin de siltbank. 

MINERALOGISCHE SAMENSTELLING 

~~!!~!B!~~!!~!!~~!!~-~~-H~ 

hoofdkomp. : illiet,smectiet, kaoliniethoofdkomp. =kwarts 

nevenkomp. : 

access.komp. 

nevenkomp. :veldsp, glauc 

access.komp. : 0 rg c, py, Feox 

15% Sm 

Sm : I : K ~ 4. 0 4. 1 : 1 . 9 

,g.!~~!!!!!_~~!!~!~! 

16% I 7 % K 

CHEMISCHE SAMENSTELLING : 

Si02 
Al 2o

3 

74.47 

12.04 

0.18 

I. 55 

0.59 

CaO 0.31 

Fe2o3 1.49 

FeO 0.52 

H20 + 

H
2
o 

Gl. V. 

C02 
org c 
s 

o.w 
0. 6cJlo 
0.6~ 

55 .lft 

1.34 

4.61 

6.32 

0.69 

0.39 

F (ppm) 365 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN 

B!~!!~!~~~!!!~ 

gew. % fr (2 (Jm 38.2 TGA 

karbonaat 

organisch 

pyriet 

kwarts 

c 

1.17 

0.09 

0.03 

. 2-
% oplosbaar so4 

o. 18 

DTA 

(5 (JID 43.5 temp (OC) gew.verlies (%) temp (oC) piek 

(.10 (Jm 52. I 120 

(20 (Jm 7L2 260 

,>63 (JID 0.8 360 

>106 !Jill 0.2 460 

640 

800 

1000 
2 totaal specifiek oppervlak (m /g) 78 

plasticiteit (Pfefferkorn) 28.0 

(% H
2

0 bij PRH = 12.5 rom) 

consistentiestabiliteit 0.4 

(% H20 / 1 rom PRH) 

1. IS 90-150 endo,m 

1. 75 320-350 exo, s 

2.12 420-450 exo, m 

2.85 490-550 endo,s 

4.15 573 endo,m 

6.25 780-850 

6.65 920-970 exo, m 



I 

PLAA T 26: HERGENRA TH KLEII G Sll T (WELKENRAEDT) 

X- stralendiffractogram van 
geglycoliseerd preparaa t ( fr< 2 t-~m) 

7.2 10.0 

resthoogte 
mm 
l.() 

30 

20 

10 

PFEFFERKORN-KURVE 
( consistentie) 

~-----4-------+------~~%H20 

+ 

t.T 

gewichtsverlies 
% 

900 

900 700 

700 

OTA-KURVE 

sao 300 

TGA-KURVE 

sao 300 100 

20 

100 

25 30 (m/md) · 

thermokoppel Pt -Pt 13% Rh 
T-schaal · 20mV 

.6.T-schaal: SmV 

monster . 100 mg 

referentie : Al2o3 
atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 

thermokoppel Pt- Pt 13% Rh 

T-schaol: 20mV 

TG-schaol: 2,5mV 

monster : 20 mg 

atmosfeer: Iucht 

T -stijging: 10°C/min 
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