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SAMENVATTING

Pyrietspeelteenbelangrijkerolindenitraatproblematiekomdat
hetdenitrificerendwerktenopverschillendeplaatseninde
bodemendediepereondergrondvoorkomt.Hetwelofnietaanwezig
zijnvanpyriet,inafzettingenbijhetpompstation
Vierlingsbeek,isdaaromvanbelangvoorde
WaterleidingmaatschappijOost-Brabant.Dezemaatschappij
verstrekteeenopdrachtaandeRijksGeologischeDienstwaarvoor,
alsdeelopdracht,geochemischenmicromorfologischonderzoekdoor
hetStaringCentrumisuitgevoerd.
Eerstzijn20monstersuitboorkernengeochemischonderzochtop
hoeveelhedenpyriet.Vervolgenswerden9vandezemonsters
geselecteeerdvoormicromorfologischonderzoekvanpyrietenzijn
gegevensverzameldoverhoeveelheid,vormingenafbraak,wijze
vanvoorkomen,beschikbaarheideneventuelerestproduktenvanhet
mineraal.DeonderzochtemonsterszijnafkomstiguitdeNuenen
Groep,FormatievanVeghel,KiezeloölietFormatieenFormatievan
Breda.Demaximaledieptevandezemonstersis26,75m -mv.
(FormatievanBreda).
Inallegeologischeformatiesisdehoeveelheidpyrietgeringer
dan1gewichtsprocent.Dechemischemethodegeefteen
overschattingendemicromorfologischemethodeeenonderschatting
vandehoeveelheidpyriet.
Depyrietneemtmetdedieptetoe.Inoppervlakkigeengoed
doorstroomdelaagpakkettenispyrietsomsnoginminderporeuze
enbeschermendwerkendeklei-enveenlaagjesaantetreffen.De
meestepyrietisineencontinentaalmilieuontstaanenkomt
in/opplantenresten,inporiën,ophetoppervlakvanzandkorrels
eninklei/siltvoor.
Demeestepyrietisalskleineframboïdenmetdiameters<30urn
aangetroffen.Dezeframboïdenbestaanweeruiteengrootaantal
kleinepyrietkristalletjes.Alsdeframboïdenaaneengroeien
resulteertditingroterevormendiegelaagdenmassiefkunnen
zijn.Octaëdrischeenkubischepyriettreedtveelminderop.
Inoppervlakkigeafzettingen(NuenenGroepenFijneVeghel
Formatie)ispyrietvrijweluitsluitendin,ofopdegrensvan,
minderdoorlatendeveen-enkleilaagjesaanwezig.Aangenomen
wordtdatpyrietoorspronkelijkingroterehoeveelhedenenwijder
verbreid inhetsedimentaanwezigisgeweestmaaronderinvloed
vannitraatineenreducerendmilieuisafgebroken.Inde
KiezeloölietFormatieendeFormatievanBredakomtpyrietookin
poriënenopdeoppervlaktevanzandkorrelsvoor.Indelaatste
tweeformatiesispyrietveelmeerbeschikbaarvoor
denitrificatieenkomtnogveelvandeoorspronkelijkepyriet
voor.Ookinde oudsteendiepsteformatiewordtpyrietonder
reducerendeomstandighedenafgebroken.

Bijafbraakvanpyrietlijkthetmineraalhooguitenkele
gewichtsprocententeverliezenvoorhetgeheeloplost.Een
mogelijkbijproduktvandeomzettingvanpyriet,oorspronkelijk
aanwezigin/opofindeomgevingvanplantenresten,zijnopaken.
Dezereflectereninopvallendlichtenbestaanuitplantenresten
diegeenofmaximaal4gewichtsprocentenzwavelenmeestalgeen
ofheelweinigijzerbevatten.Deopakenkomenvooralopgoed
doorlatendeplaatsenvoorenhetmeestinoppervlakkigelagen.
Indienereenrelatieopaak-pyrietbestaat,zouopaakkunnen
aanduidendatpyrietoorspronkelijk ineenafzettingaanwezigis
geweest.

1INLEIDING

Op7september1988verstrektedeRijksGeologischeDienst(RGD)
eenopdrachtvoorgeochemlschenmicromorfologischonderzoekvan
monstersuitboorkernenaandeStichtingvoorBodemkartering
(STIBOKA;sedert1989deeluitmakendvanhetStaringCentrum).
Eenaanvullendeopdrachtvoorchemischelektronenmicroscopisch
onderzoekisop23november1988gegeven.Dezeopdrachtenvormen
eenonderdeelvaneenopdrachtdiedoordeRGDvoorde
WaterleidingmaatschappijOost-Brabant (WOB)wordtuitgevoerdin
verbandmetdenitraatproblematiekbijhetpompstation
Vierlingsbeek.Indezeproblematiekspeeltpyrieteenprominente
rolomdathetnitraatomzetinstikstofenN-0.
TijdensvooroverlegtussenRGD,WOB,KIWAenSTIBOKAisbesloten
omeerst20monstersuitboorkernengeochemischteonderzoeken.
NaasthetpyrietgehaltezijndepHengehaltenaanorganische
stofenCaCO.indezemonstersbepaald.
Opbasisvandepyrietgegevensvanbovengenoemdemonsterszijn9
ongestoordemonstersuitdetegenhelftenvandeboorkernen
gehaaldenverwerkttotslijpplatenvoormicromorfologisch
onderzoekvandepyriet.Ookzijn2monsters,vaneenouder
onderzoekenvaneengroterediepte(Pooletal.,1987),
gebruikt.
Hetmicromorfologischegedeeltevanditonderzoekheeftzich
geconcentreerdopdewijzevanvoorkomenvanpyrietenhaar
omzettingsprodukten(lichtmicroscopie),opdebepalingvanzowel
geringealsgroterehoeveelhedenpyriet (beeldanalyse),enopde
aantastingvanhetmineraal(elektronenmicroscopie).
Defigurenzijnbijelkaarvanafblz.29opgenomen.
Aanditrapportzijn2aanhangselstoegevoegd.Aanhangsel1geeft
eenkortebeschrijvingvandeslijpplaten;aanhangsel2geefteen
omrekeningvanoppervlakte-naargewichtspercentages.
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MONSTERS

Demeestemonsterszijnafkomstiguitboringenvoornieuweputten
(NP37enNP38)bijhetpompstationVierlingsbeek,Oost-Brabant.
DemonsterszijnsamenmetdeRGD-WOB-KIWA,doorhetSTARING
CENTRUMverzamelduitdoorGrondmechanicaDelftgenomen
grondmonsters(VandenEndenetal.,1988).20monstersuitdeze
boringenzijngebruiktvoorgeochemischen11voor
micromorfologischonderzoek(tabel 1).Daarnaastzijnvoor
laatstgenoemdonderzoeknogtweemonsters (RGD52B-262enRGD
52B-261)uiteenvroegereboringonderzocht.
Tabel1Onderzochtemonsters.
Boring
nx.

Geologische
formatie

NP37-3
Nuenen
-5
Veghel
-5
-6/7
-8/9
-15
-15
-16 Kiezeloöliet
-17
-18
-19
-20
Breda
-21
-22
NP38-12
-12
-12
-13
-13

Nuenen

52B-262
52B-261

Breda

*

n.a.

Klei-ofveenbandjesin
slijpplaat*
.
-

n.a.
Klei
n.a.
n.a.
-

n.a.
Veen/klei
Klei
-

Klei
-

Veen
-

Veen
Klei

Dieptebemonsterdelaag(cm)
Geochem.ond.

Micromorf.ond.

2,27-2,43
3,98-4,03
4,33-4,51
5,45-5,69

_
-

7,56- 7,74
8,63- 8,71
8,80- 9,00
14,88-14,95
18,45-18,55
21,62-21,73
24,50-24,57
27,49-27,59
31,18-31,25
34,87-34,94

4,40-4,50
5,56- 5,66
7,00- 7,10
7,48- 7,58
-

8,59- 8,74
8,77- 8.92
14,87-15,02
-

21,56-21,71
-

3,24-3,36
3,45- 3,63
3,84-4,01
4,48-4,67
4,85- 5,04

3,25- 3,35

25,20-25,40
26,35-26,75

25,20-25,40
26,35-26,75

-

nietonderzocht
nietaanwezig

Negenvandeelfmicromorfologischbestudeerdemonstersvantabel
1zijnuitgezochtopbasisvangeochemischepyrietbepalingen.
Slechtstweemicromorfologischmonsters,van7,00-7,10men
7,48-7,58mdiepte ,kunnennietvergelekenwordenmeteen
geochemischebepalingomdatdezeontbreekt (tabel 3).Het
grootsteaantalslijpplaten(7)isafkomstigvanondiepe
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gedeeltenbovende9ra-mv. (NP37enNP 38), terwijl4
slijpplatenvandiepergelegenstrata,onderde14m -mv.(NP37
enRGD),afkomstigzijn.
Degeologischebeschrijvingvandeintabel1aangegevenNuenen
Groep (jongste),FormatievanVeghel,KiezeloölietFormatieen
FormatievanBreda (oudste),isinhetRGDrapportvande
boringenbijVierlingsbeekgegeven.Demicromorfologische
beschrijvingvaninslijpplatenaanwezigepyrietisinaanhangsel
1tevinden .Hierinzijnooksubmicroscopische
(elektronenmicroscopische)waarnemingenopgenomen.

13

BEPALINGSMETHODEN

3.1

Geochemischebepalingen

DepHisgemetenineen1:5 (v/v)suspensievangrondin1mol/l
KCl.Hetorganische-stofgehaltewerdbepaalduithet
gewichtsverliesdatoptreedtbijverhittingvanhetstoofdroge
monsterbij500 C.Daarbijwerdgeencorrectietoegepastvoor
eventueleverliezendoordehydratatievandemineraledelen(ca.
0,06%per%<2 firn).
HetCaC0_-gehalteisbepaaldmetdeScheibiermethode.Hierbij
wordtdehoeveelheidC0_ diebijtoevoegingvanzoutzuuraanhet
monsterontstaat,volumetrischgemeten.
Hetpyrietgehalteisbepaalddoorhetmonstertebehandelenmet
eenmengselvangeconcentreerdwaterstoffluorideenzoutzuur.
Daarinlossenalleijzerhoudendemineralenop,behalvepyriet.
Hetresiduwerdvervolgensgegloeidbij800 Cenopgelostin
zoutzuur.Hetpyriet(FeS„)-gehaltewerdberekenduithet
ijzergehaltevandezoutoplossing.Indemonstersuitdevroegere
boringwerdookhetFeSgehaltebepaalduithetverschiltussen
totaal-Senpyriet-S.
Inverbandmethetbelangvangeringehoeveelhedenpyrietvoorde
denitrificatieindeondergrondisnagegaanwatdenauwkeurigheid
vandebepalingis.Metbehulpvandespreidingsbreedtevan
duplobepalingenwerdeenstandaardafwijkingvan0,005%(50mgper
kg)berekend.Inverbandhiermeezijndecijfersafgerondtotop
0,01%.
Depyrietbepalingwerdooktoegepastopdeboorvloeistofomnate
gaanofverontreinigingenvandemonstersmetdezevloeistof
invloedzoukunnenhebbenopderesultaten.Ditbleekniethet
gevaltezijn.

3.2

Micromorfologischebepalingen

Bijhetmicromorfologischeonderzoekvandeboormonsterszijn
drieanalysemethodengebruikt:lichtmicroscopie,beeldanalyseen
submicroscopie.Dezemakengebruikvanverticaalgeoriënteerde
slijpplatenvandeboormonsters.Deslijplatenzijnhoofdzakelijk
volgenseendoorJongeriusenHeintzberger (1975)geïntroduceerde
procedurevervaardigd.Hetmonsterwordteerstgedroogden
vervolgensmetplastic (polyesterhars)verhard.Hiernaondergaat
degrondeenbewerkingsproceduredieeindigtmeteen25 (imdikke
doorsnedediehetlichtvaneenmicroscoopdoorlaat.
Metdelichtmicroscoopkunnenslijpplatenzowelindoorvallend
alsinopvallendlichtbestudeerdworden.Metdoorvallendlicht
wordengewoonlijkdemeestewaarnemingenendeterminatiesvan
samenstellendecomponentengedaan,maarnietvanpyriet.Dit
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mineraal laat geen lichtdoorenwordt daarom inopvallend licht
bestudeerd.
Met decombinatiebeeldanalyse-lichtmicroscopiekanonder andere
dehoeveelheid pyriet ineenslijpplaat gemetenworden.Dit
gebeurt inaaneengeregenmeetveldjes (maximaal 64 indit
onderzoek)die eenverticalebaan opde slijpplaat en inhet
boormonstervertegenwoordigen. Debeeldanalysator (Quantimet 970)
meet ookaantal,oppervlak,omtrekenverschillende doorsneden
van individuele ofclustersmineralenbij verschillende
vergrotingen.Voor grotevergrotingen, ofalsdevereiste
beeldkwaliteit niethaalbaar ismet een lichtmicroscoop,wordt de
elektronenmicroscoop incombinatiemet de beeldanalysator
ingeschakeld. Ditwas echternietnodigvoorhet beeldanalyse
gedeelte vandezestudie.
De elektronenmicroscoop iswel gebruikt omdemorfologie van
fijnerepyrietdeeltjes inde slijpplaten tebestuderen envoor de
drogemicrochemische analysevanpyriet enhaar
omzettingsprodukten. Met eenelektronenmicroscoop (raster-)kan,
beginnendmetvergrotingenvan lOxentotmeer dan lO.OOOx,de
morfologie vanpyriet zichtbaar gemaaktworden.Dit gebeurde in
Haarlembij deRGD enbij Philips inEindhoven.Hierbij isook
gelet op deveranderingen indemorfologie vanpyriet als deze
omgezet ofafgebrokenwordt.
De drogemicrochemische analyse,vanpyriet en
omzettingsprodukten hiervan, ismet eenelektronenmicroscoop bij
Philips gedaan.Hiervoor iseennieuwontwikkeld HAX-systeem
gebruikt gebaseerd opEDXRA (EnergyDispersiveX-Ray Analysis).
Hiermee kunnen,vanafhet elementnatrium, zwaardere chemische
elementenkwantitatief d.m.v. puntanalyses..ineen slijpplaat
bepaaldworden.Hierbijwordtminimaal 10
ggrond aanhet
oppervlakvan een slijpplaat gemeten.
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RESULTATEN

Geochemisch onderzoek

4.1

Uithet geochemisch onderzoek (tabel 2)blijktdat inde Formatie
vanNuenenweinigpyriet (<0,02%)aanwezig is,behalve ineen
monstermetvrijveel organische stof (NP38,3,24-3,36m - m v . ) .
Micromorfologischonderzoek geeftaandathet inhoofdzaak
gepyritiseerdeplantenresten ineenveenlaagjezijn.
IndeFormatievanVeghel (tabel 2)ishetpyrietgehalte iets
hoger (0,01-0,06%).Volgenshetmicromorfologisch onderzoek
hangendehogere gehalten (>0,05%)samenmet eenweinig
doorlatendkleibandje (NP37,5,45-5,69m -mv.)enkleimet
organische stof inporiën (NP,37,8,80-9,00m -mv.). Erzijn
echter ookkleibandjesdiegeenpyrietbevatten in slijpplaten
vandeFormatievanVeghel.
Tabel 2Chemische analysegegevens.
Boring

nr.

Geol.
formatie

Diepte
(m-

NP37-3

Nuenen

-5
-5

Veghel

-6/7
-8/9

-15
-15
-16 Kiezel-

mv.)

pH-KCl

_
-

4.47
4.34
4.44
4.48
4.76
4.23
4.25
4.27

<0.3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3

1.0
1.1
1.1
0.5
0.4
0.4
0.8
0.5

0.01
0.02
0.01
0.05
0.04
0.03
0.06
0.02

4.34
4.06
5.83
5.48
5.50
5.46

<0.3
<0.3
<0.3
0.35
0.53
6.67

0.3
0.2
0.4
1.2
0.5
3.8

0.01
0.07
0.02
0.11
0.05
0.28

3.95
3.91
4.23
4.48
4.25

<0.3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3

8.8
1.7
0.6
0.1
0.2

0.15
0.01
0.01

2.27
3.98
4.33
5.45
7.56
8.63
8.80
14.88

«
-

2.43
4.03
4.51
5.69
7.74
8.71
9.00
14.95

18.45
21.62
24.50
27.49
31.18
34.87

-

18.55
21.73
24.57
27.57
31.25
34.94

3.24
3.45
3.84
4.48
4.85

_
-

3.36
3.63
4.01
4.67
5.04

Veen

25.20 _ 25.40
26.35 - 26.75

Veen
Klei

n.a.
Klei
n.a.
n.a.
Veen/klei
Klei

CaC03

Org. Pyriet

Klei- of
veen- x.
bandjes

stof (FeS2)
(massaprocenten)

oöliet

-17
-18
-19
-20 Breda
-21
-22
NP38-12

Nuenen

-12
-12
-13
-13
52B-262
52B-261

Breda

Klei

-

1) :micromorfologisch niet onderzocht
n.a. :niet aanwezig
2)
:exclusief FeS

0.0
0.0

(0 9)0.ll\
;
(1 6)0.9
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HetbovenstemonstervandeKiezeloölietFormatie (NP37,
14,88-14,95m -mv.)heeft eenpyrietgehaltevan0,02%. Deze
pyrietkomt ineenkleilaagje en indekleivanporiënvoor
(aanhangsel 1 ) .Eendiepervoorkomende laagvan deze formatie (NP
37, 21,62-21,73m -mv.)heeft eengehalte aanpyrietvan 0,07%.
Hier treedt depyriet indehele slijpplaat op,ookvrij inde
poriën enop deoppervlaktevan zandkorrels buiteneenklei
omgeving.
Dehoogste gehalten (tot0,28%)zijn indeFormatievan Breda
gevonden.Micromorfologische informatie (aanhangsel 1)van de
twee slijpplaten (52B-261-262)uiteeneerder onderzoek, waarbij
noghogerepyrietgehaltenwerden gevonden (0,9-1,6%)geeft aan
datdepyriet overalkanoptredenendatafbraakvanpyriet ook
indeze formatie plaatsvindt.

4.2 Micromorfologisch onderzoek
4.2.1 Lichtmicroscopie vanpyriet
De slijpplaten zijnmet eenpetrografische lichtmicroscoop zowel
indoorvallend als inopvallend lichtbestudeerd. Doorvallend
lichtwordt gewoonlijkhetmeest gebruikt,omdat dan doorzichtige
mineralen (kwarts,veldspaat,mica's,etc.)herkend en
gedetermineerd kunnenworden.Voorpyriet isechter opvallend
lichtnodig omdat ditmineraal geen licht door laat.Danvertoont
pyriet eenkarakteristieke goudkleurige reflectie dieooknog
waarneembaar isbijkleine deeltjes.Voor zeer kleine
pyrietdeeltjesmoet eenelektronenmicroscoop gebruiktworden.
Inaanhangsel 1 ispyriet,zoals deze indebestudeerde
slijpplatenvoorkomt,beschreven.Hierondervolgen eenaantalvan
debelangrijkste resultaten.
Depyriet ismeestal aanwezig insamengestelde eenheden of
accumulaties met eenvariabele omvang envorm.Vaakhebben deze
eenheden, die op zichzelfmeestalkleinzijnmet een diameter
< 30/xm,devormvan een framboos (zgn.framboïde pyriet). De
morfologie van individuele pyrietkristalletjes ineen framboïde
ismeestalpaswaarneembaar met eenelektronenmicroscoop. Vaak
hebben dezepyrietkristalletjes eendiameter < 5 firn. Framboïde
pyrietkomt inalle formatiesvoor.
Een anderevormvanpyriet isop 3,25 -3,35m diepte (Nuenen
Formatie)aangetroffen indoorpyriet ingekapselde plantenresten
van eenveenlaagje (boringNP 38).Dit iseen gelaagde massievere
pyriet zonderherkenbare individuele kristallen (Fig. 1 ) .Ook
dezepyriet isechtervaak door samengroeiing van framboïde
vormenvanhetmineraal ontstaan.Hierbij kande specifieke
bolletjesvorm van depyrietblijkbaarverloren gaan. Octaëdrische
enkubische pyriet (Pooletal.,1987) isopdieptenvan 25-26m
(tabel 3) inde tweeRGDmonstersvan deFormatievan Breda
waargenomen.
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PyrietkomtindeNuenenFormatievanNP38enbovendenegen
meterdiepteinboringNP37(FijneVeghelFormatie)vooralinen
opdegrensvlakkenvanminderdoorlatendeveen- (humeuzebandjes)
enkleilaagjesvoor(fig.2).Echternauwelijksindemeer
poreuzelaagjes.Hetmeestmarkantevoorbeeldhiervanisde
overgeblevenpyrietinhetondiepe (3,25-3,35m -mv.)veenlaagje
vanboringNP38.Inditlaagjezijnenkeleplantenrestennogdoor
pyrietingekapseld,maarveelpyrietiswaarschijnlijkreedsuit
hetveenlaagjeverdwenenofgedeeltelijkomgezet.
IndieperemonstersvanNP37,op14-22m -mv.inde
KiezeloölietFormatie,iswelpyrietbuitenklei-ofhumeuze(min
ofmeertegenaantastingbeschermende)laagjesaanwezig.Ditop
plantenresten,inporiën,enopdeoppervlaktevanzandkorrels.
Opdezedieptenneemtdehoeveelheidpyrietinhethelemonster
toe.Veelvandeoorspronkelijkepyrietisechteralaangetast.
InRGD52B-262enRGD52B-261,opdieptenvan25.20-25.40m(fig.
3)en26,35-26,75m (FormatievanBreda),iseengrotergedeelte
vandeoorspronkelijkepyrietnogonaangetast.Gedeeltelijk
omgezettepyrietisechterookaanwezig.Pyrietisvooralop
grotereplantenresten (RGD52B-262)enopdeoppervlaktevan
zandkorrelseninporiën(RGD52B-261)afgezet.Indelaatste
slijpplaatvormtdepyrietsomszelfsbandjesdieporiënopvullen
enhetoppervlakvanbegrenzendezandkorrelsbedekken.Ookde
wandjesvangraafgangetjeskunneninRGD52B-261metpyriet
bedektzijn.
Micromorfologischewaarnemingengevenaandatpyrietvooralter
plekkeinveen-,klei-enzandlaagjesisontstaan.Ditgebeurde
inenopplantenresten,inenopdewandenvanporiën,ophet
oppervlakvanzandkorrels,entussenenopsilt-enkleideeltjes.
Erisnauwelijkssprakevanaangevoerdepyriet.

4.2.2 Lichtmicroscopievanopaak
AlleslijpplatenvanNP37,NP38endetweeRGDmonstersvertonen
zwarte,inopvallendlichtreflecterendeenindoorvallendlicht
opakeeenheden (fig.4).Inditrapportzijndezeeenhedenopaken
genoemd.
Dezeopakenkunneneenmaximaledwarsdoorsnedevanenkele
millimetershebbenenuiteenlopendevormenaannemen.Opvallend
is,datvooraldeplaatsenwaaropopakeninondieperegeologische
lagenaangetroffenworden-integenstellingtotdievanpyrietporeuslijkentezijn.
Degrootstehoeveelheidopaakwordtindeondieperegeologische
lagenaangetroffen,terwijlpyrietvooralindedieperestrata
(tabel3)aanwezigis.Detabelgeeftaandat4monstersvanNP
37alleenopaakbevattenendeanderemonstersopaakenpyriet.
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De grootste opakenzijnvaakmetplantenresten gelieerd. InRGD
52B-262, op 25,20-25,40m diepte indeFormatievan Breda, iste
ziendat grotereplantenresten zich inopaakkunnen omzetten en
endatkleinepyrietjesopen inplantenresten aangetroffen
worden (fig.5 ) .Indeze formatie zijnookpyrietaccumulaties
aanwezigwaarvanalleenderandendooropaakbezet zijn.Ook
komenverschillend georiënteerde fijnerebandjes opaak indikkere
bandjes pyrietvoor. Eilandjes opaak zijn in pyrietaccumulaties
aangetroffen envlekjes opaak inpyrietbinneninporiën enopde
oppervlakte van zandkorrels.De zwartevlekjes kunnen
aaneengeregenworden totdunnebandjes opaak. Erwordt daarom
verondersteld datdepyriet,diewordt afgebroken, eenrol kan
spelenbij deovergangvanplantenresten inopaken.
Inondiepere delenvandeboringNP 37 (FijneVeghel Formatie)is
derelatie plantenrest-omzettende pyriet-opaakvaakmoeilijkvast
te stellen.Er ismeestaluitsluitend opaak over enmaar enkele
grotere opaken tonenhier endaar eenplekjewaarin plantendelen
herkenbaar zijnensomswat framboïdepyriet.
Het ontstaanvanopaak lijkt inhoofdzaak terplekke tegebeuren.

4.2.3 Submicroscopie vanpyriet
Het elektronenmicroscopisch onderzoekkanopgesplitstworden in
eenmorfologisch eneenmicrochemisch gedeelte.De eerste
onderzoekingen, diebij deRGDplaatsvonden,warenmorfologisch.
Hier zijndehabitusvanpyrietkristallen,voor en gedurende de
verwering, In4 slijpplatenbestudeerd: eenvan deNuenen
Formatie (NP38op 3,25-3,35m -mv.) (fig.1 ) ,tweevan de Fijne
Veghel Formatie (NP 37op4,40-4,50m -mv. en5,56-5,66m -mv.)
(fig. 2 ) ,eneenvan de FormatievanBreda (RGD 52B-262 op
25,20-25,40m -mv.) (fig. 3 ) .Latervolgdebij Philips in
Eindhoven, samenmetmicrochemisch onderzoek (fig.5 ) ,
morfologisch onderzoekvanpyriet indeKiezeloöliet Formatie
(NP37op 21,56-21,71m -mv.)en indeFormatievanBreda (RGD
52B-261 op 26,35-26,75 m - mv.).
Kleinere pyrietkristallen zijnvaakpas goed zichtbaarbij een
vergrotingvanmeer dan 500x ensoms zelfspasbij 10.000x of
meer. Het gaat danvaak omheelkleine pyrietkristalletjes in
framboïden. Ookkunnen,bij lagerevergrotingenmassief ogende
pyrieten,bijhogerevergrotingen opgebouwdblijken tezijnuit
kleinere kristalletjes. Octaëdrische enkubische
pyrietkristalletjes zijnvooral op grotere diepte inde tweeRGD
monsters uit de FormatievanBreda aangetroffen. Echter,ook in
deze slijpplatenkomenvaakminder fraai gekristalliseerde
pyrietenvoor.
Naast demorfologie vanverse pyriet isookdievanzich
omzettende ofaangetaste pyrietbekeken.Grotere kristallen, in
hetveenlaagje vanNP 38 (Nuenen Formatie),vertonenkleine
barstjes enafbrokkeling. Droogmicrochemisch onderzoekvan dit
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typepyriet,metEDXRAbijPhilipsinEindhoven,toondeaandat
slechtsenkelegewichtsprocentenpyriettijdensdezeverwering
zijnopgelost.Anderepyrieten,vanboringNP37(Kiezeloöliet
Formatie)op21,56-21,71m -mv.endetweeRGDmonsters
(FormatievanBreda)op25-27mdiepte (tabel 1),vertonen
hetzelfdebeeld.
Totopditmomentzijngeenomgezettepyrietengemetenwaarvan10
tot90gewichtsprocentenverlorenzijngegaan.Hetenige
mogelijkerestproduktzijndeopaken,waarinmaximaalenkele
gewichtsprocentenzwavelenvaakgeenofuiterstweinigijzer
gemetenwordt (fig.5g).Dezemeetgegevenstonenaandatpyriet
waarschijnlijkdirectoplostzonderdevormingvan
tussenprodukten.
Tenslottemoetnogmeldinggemaaktwordenvantweeopzichzelf
staandedroogchemischeEDXRAmeetresultaten.Eenvanhet
voorkomenvanFeSsamenmetFeS- (pyriet)endeandervande
elementenPenCe(cerium)inzeerkleinekristalletjesdienaast
eveneensuiterstkleinepyrietkristalletjesgesitueerdwaren.
TijdenshetlaatsteEDXRAonderzoekvanpyrieteninde
KiezeloölietFormatievanNP37(21,56-21,71m -mv.),ispyriet
indevaakvoorkomendeframboïdevormaangetroffen.Dezehad
atoompercentagesvan1:2voorijzerenzwavel.Aanderanden
vandeframboïdenwasechtereengrijzestofaanwezigmeteen
onduidelijkerekristallisatievorm(fig.6). Hetatoompercentage
vandezegrijzestofis1:1(ijzer :zwavel),overeenkomendmet
FeS.Dezeiswaarschijnlijkprimairontstaaneneenvoorlopervan
depyrietindeframboïden.
OpdezelfdedagzijnindeFormatievanBreda,inRGD52B-262en
op25.20-25.40m -mv.,helekleinekristalletjesdroogchemisch
gemeten(fig.7).Dezelagennaasteveneenszeerkleine
pyrietkristalletjesenwareningebedinklei.Naastchemische
elementenuithetnogfijnereomringendekleimateriaalis
fosfor(P)encerium(Ce)indekristalletjesgemeten.Monaziet
(CeP04)ishetmeestbekendekristallijneceriumfosfaat.Zowelde
eventuelemonazietkristalletjesalsdepyrietzijnwaarschijnlijk
terplaatseontstaan.

4.2.4Submicroscopievanopaak
MetdeelektronenmicroscoopvandeRGDisdehabitusvanopaken
in4slijpplatenbestudeerd:indeNuenenFormatie (NP38op
3,25-3,35m-mv.), indeFijneVeghelFormatie (NP37op
4,40-4,50men5,56-5,66mdiepte;ziefig.4)enindeFormatie
vanBreda(RGD52B-262op25,20-25,40m-mv.;zietabel3).
Laterisdemorfologievanopaken,aanwezigindeKiezeloöliet
Formatie (NP37op21,56-21,71m -mv.)enindeFormatievan
Breda(RGD52B-261op26,35-26,75m-mv.)nogbijPhilips
bekeken.
Opvallendis,datopakennauwelijkseensignaalafgevenalsdeze
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meteenprimaire elektronenbundel geëxciteerdworden en
backscattered elektronen dienenvoor de detectie.Ditbetekent
datvooral eendonkerbeeld ontstaat endat de opaken
hoofdzakelijk uitorganische stof(fen)bestaan.Ditomdatmet
backscattered elektronen alleenzwaardere elementen gedetecteerd
kunnenworden. Chemische EDXRAmetingenhebben eveneens
aangegeven dat opakenhoofdzakelijk uitorganische stof(fen)
bestaan.
Droogmicrochemisch EDXRA-onderzoekvan opaakheeft in5
slijpplatenplaats gevonden: indeNuenen Formatie (NP 38op
3,25-3,35m -mv.), deFijneVeghel Formatie (NP 37op4,40-4,50
m -mv.), deKiezeloöliet Formatie (NP37op 21,56-21,71mmv.), en indeFormatievanBreda (RGD 52B- 262op 25,20-25,40m
-mv. enRGD 52B-261 op 26,35-26,75m -mv.) (fig.5g).
Kwantitatieve EDXRA (HAX)toonde aandat ermaximaal ongeveer 4
gew.% S,totgeenS, inopakenaanwezig is.Fe ismeestal
afwezig, of inzeer geringehoeveelheden aangetoond. Van
resterende primaire FeS of FeS_ verbindingenkandanook geen
sprake zijn inopaken.Erzijndus geenverborgen,
lichtmicroscopisch nietwaarneembare,pyrietreserves inde droog
chemisch gemeten opakenvan slijpplaten opgeslagen.
Ook geringehoeveelheden andere elementen,zoalsAl,Si,K, Caen
Tikunnen inopaken aanwezig zijn.Als de gemeten hoeveelheden
van deze elementen aanzienlijk oplopen ishetwaarschijnlijk dat
deopaak erg dun is.Danwordt,door deorganische stofheen,ook
hetmicrochemische signaalvan onderliggend zand, silt ofklei
gemeten. Een serie EDXRAmetingenbrengt indeze gevallen aanhet
lichtmetwelke situatie men temakenheeft.
Opbasisvan dekwantitatieve EDXRA gegevensvan opaak,waarbij
zowel demogelijke samenstellende verbindingen (van inopaak
aanwezige zwaardere elementen)alsdehoeveelheid opgeloste stof
(uitverwerende pyriet)bepaald zijn,kan gesteldworden dat
opaak geenonderdeelvan dereactiereeks vanoplossende pyriet
vormt.Welwordt aangenomen datverbindingenvan primaire
omzettende pyriet,aanwezig open inplantenresten,hiermee een
reactie kunnen aangaan.Uit deplantenresten zoudan opaak
gevormd kunnenworden.Hoe deze reactieverloopt en inhoeverre
omzettende pyriethierbij eenrol speelt, isnietbekend. Andere
ontstaansmogelijkheden van opakenzijn daarom zeerwelmogelijk.
De inde lichtmicroscoop reflecterende opakenzijntotnu toe
uitsluitend inslijpplatenvan deboringenbij Vierlingsbeek
waargenomen. Opaak isgeenhoutskool en is totnu toeniet in
bodems aangetroffen. Omdatpyriet doormeststoffenwordtomgezet,
endeze omzettingwaarschijnlijk weervanenige invloed isophet
ontstaanvan opaakuitplantenresten,hebbendeze stoffen
indirect eenmogelijke invloed ophet ontstaanvanopaken.
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4.2.5Beeldanalysevanpyrietenopaak
Metbeeldanalyse-apparatuur(Quantimet970)zijnde
oppervlaktepercentagesvanpyrietenopaakinalleslijpplaten
gemeten.Ditgebeurdeviaeenlichtmicroscoopwaarinopvallend
licht,ofeencombinatievanopvallendendoorvallendlicht,
gebruiktwerd.Deresultatenvan9monsters (NP37enNP38)en
tweeoudereRGDmonsters (52B)zijnintabel3gegeven.
Degemetenoppervlaktepercentages (tabel3)vanpyrietzijn
vervolgensgebruiktvoorhetberekenenvangewichtspercentages.
Hiervoorzijneenaantalstappennodigdieookenkeleaannamen
inhouden.Eenrekenvoorbeeld:
Metdebeeldanalysatorisbepaalddathetoppervlaktepercentage
pyriet,inhetgemetengedeeltevandeslijpplaat,0,533%isen
hettotalegemetenoppervlak1,425mm.
2
opp.%pyr.xtotalegem.opp.x1/100-opp.pyr.-0,0076mm
(1)
2
Danwordt0,0076mm vanditoppervlakingenomendoorpyriet.Dit
oppervlakwordtgelijkgesteldaandatvaneencirkel(2): A
0,0076mm2-wr 2
Dewaardevandestraalvandecirkelwordtdan0,049mm.Dezeisvan
belangomdatdepyrietinwerkelijkheidmeestaldebolvorm(framboïde)
aanneemtenveelminderdeandere,ookinaanhangsel1beschreven,
vormen.Hetvolumevandezebolis:
4/3wr3 -4/3x3,14x0,049 -0,00049mm3

(2)

(3)

Omvoorditpyrietvolumeeengewichtswaardeteverkrijgen,moetde
pyrieteenaangenomensoortelijkgewichttoegekendworden.Dit
soortelijkgewichtislagerdanvanmassievepyrietomdatde _
framboïdenmicroporeuszijn.Ditsoortelijkgewichtisop4g/cm of4
mg/mm gesteld.Hetgewichtvandepyrietwordtdan:
0,00049x4-0,00198mg

(4)

Vervolgenswordthetgewichtvanhetbodemmateriaal,inhettotaleop
deslijpplaatgemetenoppervlakvan1,425mm bepaald.Hierbijisde
porositeitop30%vanhetgemetenoppervlakgesteld.Danishetdoor
bodemmateriaalingenomenoppervlak70x1,425x1/100-0,9975mm
(5).
opp.%grondxtotalegem.opp.x1/100-opp.grond

(5)

Ditoppervlakwordtgelijkgesteldaaneenequivalentcirkeloppervlak.
2
0,9975mm =»rr

2

Destraalvandecirkelwordtdan0,564mm.Dezestraalkanweer
gebruiktwordenvoordeberekeningvanhetvolumevandegrond(7).
Hierbijisgeenrekeninggehoudenmetonregelmatigevormenvande
zandkorrels.

(6)
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4/37rr3

- 4 / 3 x 3 , 1 4 x 0 , 5 6 4 - 0 , 7 4 9 6 mm3

(7)

Tabel3MetdeQuantiraet970bepaaldeoppervlaktepercentagesvan
pyrietenopaak.Berekendegewichtspercentages.
Opaak
Pyriet
Pyriet
Opaak
(opp.%) (gew.%) (opp.%) (gew.%)

Boring
nr.

Geol.
Formatie

NP37
NP37
NP37
NP37
NP37
NP37

Veghel
Veghel
Veghel
Veghel
Veghel
Kiezeloöliet
Kiezeloöliet
Nuenen

4,40-4,50
5,56-5,66
7,00-7,10
7,48-7,58
8,77-8,92
14,87-15,02

0,005
0,004
0,024

.
3,690
0,00010 2,180
0,607
0,253
0,00008 4,410
0,00100 0,219

0,97
0,44
0,06
0,02
1,26
0,01

21,56-21,71

0,037

0,00200

0,330

0,03

3,25-3,35

0,186

0,02200

1,550

0,26

Breda

25,20-25,40

0,149

0,01571

0,730

0,09

Breda

26,35-26,75

0,600

0,12795

0,788

0,10

NP37
NP38
RGD
52B-262
RGD
52B-261

Diepte
(m-mv.)

Hetsoortelijkgewichtvanhetoverwegendzandigemateriaalisop
2,5mg/mm gesteld.Hetgewichtvanhetbodemmateriaalwordtdan
(8):
0,7496x2,5-1,8739mg

(8)

Hetgewichtspercentagevandepyriet (9)is:
gew.pyriet :gew.zandgrondx100=
0,00198/1,8739x1000,106 gew.%pyriet

(9)
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DISCUSSIE

5.1

Hoeveelheidpyriet

Eriseenaanzienlijkverschiltussenhetpyrietgehaltevolgens
dechemische(tabel2)endemicromorfologische (tabel3)methode
dieintabel4issamengevat.Volgensdechemischemethodeworden
veelhogeregetallengevonden(meestalfaktor10-60hoger).Dit
groteverschilkanverschillendeoorzakenhebben:
1Dechemischemethodegeefteenoverschatting.Ditzou
bijvoorbeeldopkunnentredendoordeaanwezigheidvanFeSdat
alsFeS-wordtmeebepaald.Ditmineraalkomtbijvoorbeeldinde
KiezeloolietFormatievoor(fig.6).Indejongereformatiesis
ditechterminderwaarschijnlijkomdatFeSineengeaëreerd
milieunietergstabielis.Eenandermogelijkheidzouzijndat
Fe-houdendemineralenandersdanpyrietwordenontsloten.Het
feitdatindemeestemonsterswat"pyriet"(0,01%)wordt
gevondenwijsthierookop.Inéénmonsterwerdmetde
chemischemethodezelfs0,03%pyrietgevondenterwijlinde
slijpplaatgéénpyrietwerdaangetroffen.Waarschijnlijkspeelt
ookdeheterogeniteitvandemonstersnogeenrolomdatvoor
hetchemischonderzoekdemeestpyrietrijkedelenzijn
bemonsterd.
2Demicromorfologischemethodegeefteenonderschatting.In
aanhangsel2isberekenddatditinderdaadmogelijkiswanneer
depyrietdeeltjesveelkleinerzijndandezandkorrelsende
gehaltenlaag.Deonderschattingdieinaanhangsel2is
berekendisvandezelfdeordevangroottealshetverschil
tussendechemischeendemicromorfologischemethode.
Inverbandmetdediscrepantietussendemethodenisduidelijk
meeronderzoeknodignaardebetrouwbaarheidvanbeidemethoden.
Inhetvervolgonderzoekmoetendevolgendeaspectenworden
betrokken:heterogeniteitvanhetmonster,bemonsteringswijze,
bepalingsmethodeenberekeningswijze.
Tabel4Vergelijkingvandepyrietgehaltenviachemischen
micromorfologischonderzoek.
Boring-

NP37-6/7
NP37-15
NP37-16
NP73-18
NP38-12
RGD52B-262
RGD52B-261

Geologische
Formatie
Veghel
Veghel
Kiezelooliet
Kiezelooliet
Nuenen
Breda
Breda

Diepte
(m-mv.)
5,5-5,7
8,8-9,0
14,9-15,0
21,6-21,7
3,2-3,5
25,2-25,4
26,3-26,7

Pyrietgehalte (gew.%)
Chemisch

Micromorfologisch

0,05
0,06
0,02
0,07
0,15
0,7(0,9)
0,9(1,6)

0,0001
0,00008
0,0010
0,0020
0,022
0,016
0,13
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5.2

Vormingenafbraakvanpyriet

Degegevensvantabel3maken,inhetalgemeengesproken,
duidelijkdatdepyrietindeondergrondtoeneemtendatde
hoeveelheidopaakafneemt.Indetailkomtdepyriet,in
oppervlakkigeofgoeddoorstroomdelaagpakketten,alleennogvoor
opplaatsendieminderporeuszijnenbeschermendwerken;in
klei-enveenlaagjes (NP375,56-5,66-mv.en8,77-8,92m -mv.;
NP383,25-3,35m - mv.).
Depyrietlijktinhoofdzaakterplaatseincontinentaalmilieu
ontstaantezijn.Veelvandepyrietisafgezetop,tussen,ofin
plantenresten.Ditbetreftframboïdeenmeermassieve-gelaagde
vormenvanpyriet.Deframboïdevormenkomeninalledoorboorde
lagenmetorganischestofvoorterwijldemassieverepyriet
alleeninhetondiepeveenlaagjevanNP38isaangetroffen.Deze
gelaagdepyrietisnumassiefenkapseltenkelegrotere
plantenrestenin.Hetmassieve-gelaagdestadiumvandepyrietis
waarschijnlijkviahetaaneengroeienvanoorspronkelijkaparte
pyrietframboïdentotstandgekomen.Ditovergangsstadiumisinde
slijpplaatvanNP38waarneembaar.
Nietallepyrietkomtinzichtbareofmeetbarevormsamenmet
organischestofvoor.Hetisdannietbekendoforganische
stoffenwelofgeenrolhebbengespeeldbijdevormingvan
pyriet.Weerishetvooraldeframboïdepyriet -inporiën,opde
oppervlaktevanzandkorrelseninkleilaagjes-diehetmeest
zonderorganischestofoptreedt.
Mooigekristalliseerdeoctaëdrischeenkubischevormenvanpyriet
zijnvooralopdeoppervlaktevanzandkorrelsenindeporiënvan
deFormatievanBredaaangetroffen.Hetframboïdetypepyriet
treedtechterinalleformatiesopinporiën,opzandkorrelsen
inklei-enveenlaagjes.
Deafbraakvanpyrietlijktdooroplossingvanhetmineraal,
zondernieuwvormingen,tegebeuren.Indemassieveengelaagde
pyriet,vanhetondiepeveenlaagjeinboringNP38,gaatde
verweringgepaardmetbreukjesenerosievevormen.Kwantitatieve
EDXRAmetingentoondenaandathooguitenkelegewichtsprocenten
vanhetmineraalverlorengaanvoordatdepyrietgeheeloplost.
Deframboïdepyriet,dievooralindesiltfractiemaarookinde
kleifractievoorkomt,lijken-zodraaangetast -geheelopte
lossen.Ditheefttemakenmetdeuiterstkleine
pyrietkristalletjeswaaruitdeframboïdenopgebouwdzijn.Ookde
mooigekristalliseerde octaëdrischeenkubische
pyrietkristalletjeslijkenzondervormingvanvaste
verweringsproduktenaftebreken.

5.3

Eeneventueelopaakrestproduktvanpyriethoudende
plantenresten

Opakenkomeninalleslijpplatenvoor (tabel 3),maarhetmeest
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inoppervlakkigelagen.Deindrukbestaatdatgrotereopaken
resistenterzijndandefijnere.Ditomdatvooraldewatgrovere
opakenalsrestproduktindeoppervlakkigelagenaangetroffen
worden.Opgroterediepten(25-27mrav.)
zijnookdefijnere
opaken,diehierontstaan,betervertegenwoordigd.
Hetenigerestproduktvanverwerendepyrietzoudendein
opvallendlichtreflecterendeopakenkunnenzijn.Pyrietkomtin
dediepereondergrond,indeFormatievanBreda,opgrotere
plantenrestenvoor.Dezeplantenrestenkunnenookopakedelen
tonen.Deindrukbestaat,datereenrelatiezoukunnenbestaan
tussenhetontstaanvanopakenineenplantenrestendeomzetting
vanopdezelfdeplantenrest,ofindeomgevinghiervan,aanwezige
pyriet.Hoeditpreciesgebeurtenofdenitrificatiedoorpyriet
inderdaadeenrolspeeltbijhetontstaanvanopaakisechter
nietbekend.
Dehoeveelheidopaakneemtnaardeoppervlaktegaandetoe.De
oppervlakkigeopakenbestaanvoorhetgrootstegedeelte,of
geheel,uithetreflecterendezwartemateriaalwaarin
plantenrestenmeestalnietmeer,ofuitsluitendinhelekleine
gebiedjes,herkenbaarzijn;
DemetEDXRAgemetenopaken,zondermetdelicht-of
elektronenmicroscoopherkenbarepyrietkristalletjes,kunnen
geheeluitorganischestofbestaanofbevattenmaximaal4gew.%S
engeentotheelweinigFe.Ditzwavelzoueenrestproduktvan
oorspronkelijkaanwezigepyrietkunnenzijnofisopeenandere
maniergevormd.
Indienerweleenrelatiebestaattussenoorspronkelijkaanwezige
pyrietenhetontstaanvanopaak,kunnenopakendienenals
gidsmineraalvoorhetaantonenvandezepyriet.Hoeveelpyrieter
oorspronkelijkinopakenaanwezigwasblijftechteronbekend.
Opakenkomenvooralopgoeddoorlatendeplaatsenvoor,maarook
inveen-enkleilaagjes.Zoalspyrietisopaakinhoofdzaakter
plaatseontstaan.

5.4

Wijzevanvoorkomenvanpyriet

PyrietkomtindeNuenenGroep (jongste),FormatievanVeghel,
KiezeloölietFormatieendeFormatievanBreda(oudste)voor
(aanhangsel 1). Echter,nietinalleslijpplaten(tabel 3).De
meestepyrietisfijnkorreligenbehoorttotdesiltfractie.
Zeerfijnkorrelige,totdekleioflutumfractiebehorende
pyriet,kanookvrijveelaanwezigzijn.
Groverepyriet,behorendtotdezandfractie,isrelatiefweinig
aanwezig.Deframboïdenzijndanvaakvergroeidtotgrotere
pyrieteenheden,waarinzijmeestalnietlangeralsindividuele
onderdelenherkenbaarzijn,ofvormdenzichdirectzondereen
framboïdetussenstadium.Voorbeeldenzijngepyritiseerde
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gelaagdeplantenresteninhetveenlaagjevanNP38(Nuenen
Formatie)engroteremassievepyrieteenhedeninNP37(Formatie
vanBreda).Mooigekristalliseerdeoctaëdrischeenkubische
pyrietismeestalnietindepyrietframboïdenaanwezig.Echter
welalsafzonderlijkekristalletjesindeFormatievanBredaop
dieptentussende25men27m.

5.5

Beschikbaarheidvanpyriet

PyrietisindebovenstenegenmetervanboringNP37(Fijne
VeghelFormatie)eninNP38(NuenenFormatie)nogvrijwel
uitsluitendin,ofopdegrensvan,minderdoorlatendeveen-en
kleilaagjesaanwezig.Hetmineraalisdanmindergoed
beschikbaar.Ookisdepyrietnietiniedervandeonderzochte
laagjesaanwezig.
IndetweediepstemonstersvanNP37,op14-22m -mv.inde
KiezeloölietFormatie,komtwelpyrietbuitenveen-en
kleilaagjes voor.Danishetmineraalookinbeterdoorlatende
lagen,opdeoppervlaktevanzandkorrelseninporiën,aanwezig.
HetzelfdegeldtvoordetweeRGDmonstersvandeFormatievan
Bredaopeendieptevan25-27m.Depyrietkandaneveneensals
huidjesofinbandjesoptredenendewandenvangraafgangetjes
bedekken.Dittypepyrietisoverhetalgemeenbeterbeschikbaar
dandatvandeklei-enveenlaagjes.
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Fig.1"Backscatteredelectronscanning images" (BESI),gemaakt
meteenelektronenmicroscoop,vangepyritiseerdeplantenresten
(a)-(d)eneenpyrieteenheid (e)ineenveenlaagjevandeNuenen
Groep (BoringNP38;3,25-3,35m -mv.). (a)Grotendeelspyriet
metaanderandenherkenbare,bijplantenrestenbehorende,
structuren (Vergroting130x). (b)Gepyritiseerdeplantenrest
(1010x). (c)Gelaagdopgebouwdepyriet (203x)en(d)een
detailopnamevandegelaagdeverwerendepyriet (1010x). (e)
Detailopnamevaneenboveninfoto (d)aanwezigeronde
pyrieteenheidmeteenmassieveeroderenderandenzeerkleine
kristalletjes inhetcentrum (2500x ) .
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Fig.2KleilaagjevandeFijneVeghelFormatiemetkleinewitte
pyrietkristalletjes.Dezezijnvooralopdeovergangklei-zand,
bovenindefoto,afgezet (40x) (BESI).BoringNP37op 5,56-5,66
m -mv.
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Fig.3(a)Gepyritiseerde (wit)plantenrestinRGD52B-262op
25,20-25,40m -mv. (30x). (b)Pyriet (wit)inporiënenopde
oppervlaktevanzandkorrels (100x). Ditbeeldisminderaanwezig
danop26,35-26,75m -mv.inRGD52B-261.BESI's,Formatievan
Breda.
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Fig.4 (a)Opaken (zwart)tussenzandkorrelsvandeFijneVeghel
Formatie (20x); boringNP37op4,40-4,50m -mv. (b)
Uitvergroting (57,5x)vandemiddelsteopaakinfoto(a);
BESI's.Plasticindeporiënisrelatiefegaalzwartenglad
bijvoorbeeld indeporiëntussendezandkorrelsrechtsonderin
foto (a).Opakenhebbeneenonregelmatige internestructuur(b).
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Fig.5PyrietenhetrestproduktopaakindeFormatievanBreda
(RGD52B-261;26,35-26,75m-mv.). (a)Overzichtsopnamevan
kwarts (opdefotomet"quartz"aangegeven),opaak("opaque")en
pyriet("brightphase");BESI. (b)"X-rayimage"dieaangeeft
waarSiinopname(a)voorkomt;demassievewitteeenheden
(rechtsopdefoto)vertegenwoordigenkwartskorrels,(c)"X-ray
image"vanS.(d)"X-rayimage"vanFe.DecombinatievanSenFe
geeftaandatpyrietaanderandenvanenfijnverdeeldinhet
opakedeeltjevoorkomt.Deopdeopnamen (a)-(d)opgegeven
vergrotingis263x.KwantitatieveEDXRA(HAX)metingenvan
atoom-engewichtspercentagesopdein(a)metpijlenaangegeven
plaatsen:inkwarts (e),pyriet(f)enopaak (g).De
atoompercentagesvanFeenSverhoudenzichinpyrietongeveer
als1:2(f).InopaakisdehoeveelheidFenihilenisiets
minderdan4gewichtsprocentenSaangetroffen (g).

36

37

Fig.6NaastelkaarvoorkomenvanFeS„ (pyriet)enFeSinde
KiezeloölietFormatieop21,56-21,71m -mv.inboringNP37.
Overzichtsopnamevanframboïdenbestaandeuitwitte
pyrietkristalletjesmetaanderanden,tussendeframboïden,
grijsgekleurdemindergoedgekristalliseerdeFeS;BESI.(b)
X-ray imagedieaangeeftwaarSin(a)voorkomt,(c)X-rayimage
vanFe.Deopdeopnamen (a)-(c)opgegevenvergroting is2020x.
KwantitatieveEDXRA(HAX)metingenvanatoom-en
gewichtspercentagesFeenSineenframboïdeenindegrijze
stof.Indeframboïde (d)verhoudendeatoompercentagesvanFeen
Szichalsongeveer1:2 (pyriet)enindegrijzestof(e)als
ongeveer1:1 (FeS).

(a)
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Fig. 7Naast elkaar voorkomenvanpyriet en fosfor-cerium
houdende kristalletjes inde FormatievanBreda (RGD52B-262;
25,20-25,40 m -m v . ) .(a)Depyriet (wit)wordt vooral linksboven
op de foto inopeenhopingen aangetroffen (810x ) ;BESI. (b)
Uitvergroting (3240x)van een gedeelte van (a);rechts op de
foto en even onderhet midden. Depyrietkristalletjesvormen een
framboïde en een opeenhoping rechts op foto (b).(c)X-ray image
van zwavel (S)en (d)van Fe in foto (a).Deze geven aanwaar
pyriet inde foto's (a)en (b)voorkomt. De andere witte
korreltjes, op de twee foto's,bevattenhoofdzakelijk fosfor (P)
en cerium (Ce).Een EDXRA analyse,van opeenhopingen van pyriet
in foto (a),is in (e)gegeven. Deze analyse,van een grotere en
dikkere concentratie pyriet, toontvooral S enFe enwatAl en
Si; de andere in (e)aangegeven elementen zijnniet aanwezig.
Zodra dehele kleine pyrietkorreltjes apart aanwezig zijn,wordt
ook ietsvanhet omringende en onderliggende materiaal gemeten
(f); indit gevalAl en Si eneen geringe hoeveelheid P,K enCa
vanklei materiaal. In (g)dezelfde situatie maar nuvoor een
korreltje dat Pen Cebevat.Ookhier weer extraAl,Si,K enCa
metnogwat SenFe;mogelijkvan eengeringe hoeveelheid pyriet
die inhet kleimateriaal aanwezig is.
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AANHANGSELS

1Kortebeschrijvingvandeslijpplaten
2Omrekeningvanoppervlakte-naargewichtspercentages
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Aanhangsel1
KORTEBESCHRIJVINGVANDESLIJPPLATEN
E.B.A.Bisdom

Debeschrijvingvandeslijpplatenbegintmetdenaamvande
formatieofgroepwaartoehetmonsterbehoort,gevolgddoorhet
nummervandeboringendedieptewaarvanhetmonsterafkomstig
is.Delithologiewordthiernaaangegeven.Omdatvooralpyrieten
inminderemateopaakdecomponentenzijnwaarhetindeze
opdrachtomgaat,wordendezeindetailbeschreven.Erishierbij
geletop:korrelgrootte,morfologieenafzettingsmilieuvan
pyrietenopaak.Ookisdeaantastingvanpyrietbestudeerd.
xx Slijpplatenwaaropsubmicroscopischonderzoekisuitgevoerd.
NuenenGroep.
SlijpplaatvanboringNP38:3.25-3.35m-mv,
Lithologie:Ongeveer1/10deelvandeslijpplaatbestaatuitveen
metwatzandkorrels.Hieropiseencombinatievan
organischestofmetmineralenafgezet (2/10deel),
gevolgddoorhoofdzakelijkzandkorrelsmetorganisch
materiaal(7/10deel).
Pyriet:

Grotelanggerektepyrietkristallen,meteenmaximale
lengtevan1,2mmeneendiktevan0,4mm,zijnop
enkeleplaatsenindelengterichtingvan
plantenrestenafgezet.Deevenwijdigaande
gelaagdheidgerichteplantenrestenbevindenzich
hoofdzakelijkinhetveengedeeltevandeslijpplaat.
Delanggerektekristallenzijngelaagdopgebouwd.
Elektronenmicroscopischeopnamen(fig.1)tonenaan
datdelanggerektepyrietkristallenverweren.Naast
deweinigvoorkomendegroterepyrietkristallenworden
veelframboïdenindeplantenrestenaangetroffen.Dit
zijnframboosachtige,ruwwegcirkelvormige,
samengesteldepyrietenmeteendiametervanmaximaal
25^m.Ookdezezijnvaakindelengterichtingvan
plantenrestengerichtenkunnenvergroeientot
grotereeenhedenvangewoonlijkenkeleframboïden.Om
deindividuelekristalletjesinframboïdentezienis
eensterkevergrotingnodig (fig.Ieenfig.6a). De
framboïdenkomenveelvoorin2/10gedeeltevande
slijplaat.Deoorspronkelijkehoeveelheidpyrietis
waarschijnlijkgrotergeweestdandehuidige.De
beeldenindeslijpplaatduidennietopgroeimaarop
verweringvandepyriet.
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Opaak:

Deze is indehele slijpplaat aanwezig (fig.4 ) .De
meeste opakenzijnminder dan 100/imlang en60 firn
breed. Grotere opaken,tot160/tmlangen 100/im
breed komenookvoor.Veelvan deplantenresten tonen
donkere totzwartekleuren en inhet omzettende
organischemateriaal ishier endaarpyriet aanwezig.
Er isgeenpyriet inopaken aangetroffen.

xx:

Pyriet enopaak.

FormatievanVeghel (fijner gedeelte)

Slijpplaatvanboring NP 37:4.40-4.50m -mv.
Lithologie: Zand,zeer fijn (M63: 140 /im),zwakhumeus, enkele
humeuzebandjes diehoofdzakelijk eendikte tot 1mm
hebben (in1bandje tot 3mm).
Pyriet:

Niet aanwezig.

Opaak:

Indehele slijpplaat aanwezig,maarvooral inde
humeuze bandjes (fig.4 ) .Maximale lengte 1,7 mm en
breedte 1,2 mm.Debruine kleurvan organische stof
is ineenaantal grotere opaken, indeporiën,op
dunneplekjes en langsbreukjeswaar tenemen.Er is
geenpyriet indeopakenaanwezig.

xx:

Opaak enpyriet.

Slijpplaatvanboring NP 37:5.56-5.66m -mv.
Lithologie:Zand,matig grof (M63:230 /im), zwak siltig,
kleilaagje (bandje)met eendikte tot 1mm eneen
lengtevan 3cm.
Pyriet:

Depyriet isalleen inhet enigekleilaagje vande
slijpplaatwaargenomen.Het zijnkleine framboïden
met eendiameter diemeestalkleiner dan 12/imisen
maximaal 20/im(fig. 2 ) .De framboïden zittenvooral
indeklei enniet indeplantenresten dienaastvrij
veel silt inhetkleibandjevoorkomen.

Opaak:

Komt indehele slijpplaatvoor.Maximale lengte 300
/ienbreedte 150pm. De opakenbevatten geenpyriet.

xx:

Pyriet enopaak.
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SlijpplaatvanboringNP37:7.00-7.10m-mv.
Lithologie:Zand,zeergrof(M63:320/im),zwaksiltig,lokaal
laminatievansiltigelaagjes.
Pyriet:

Nietaanwezig.

Opaak:

Opaakindeheleslijpplaataangetroffen.Maximale
lengte160/*menbreedte80 pm. Deopakenbevatten
geenpyriet.

SlijpplaatvanboringNP37:7.48-7.58m-mv.
Lithologie:Zand,zeergrof(M63:320/im),zwaksiltig,lokaal
laminatievansiltigelaagjes
Pyriet:

Nietaanwezig.

Opaak:

Opaakindeheleslijpplaataanwezig.Maximalelengte
150 (xmenbreedte80/tm.Deopakenbevattengeen
pyriet.

SlijpplaatvanboringNP37:8.59-8.74m-mv.
Lithologie:Zand,matiggrof(M63:290/im),zwakgrindig,zwak
humeus.Eenkleilaagjemeteendiktetot0,6mm.
Pyriet:

Nietaanwezig.

Opaak:

Opaakindeheleslijpplaat.Maximalelengte0,2mm
enbreedte1mm.Demeesteopakenzijnminderdan60
filangen30/tmbreed.Deopakenbevattengeen
pyriet.

SlijpplaatvanboringNP37:8.77-8.92m -mv.
Lithologie:Zand,matiggrof(M63:290/im),zwakgrindig,zwak
humeusmethumeuzebandjes.
Pyriet:

Inporiën,samenmetkleienorganischestof. Vooral
kleineframboïdenmeteendiametervan12-24/xm.De
beeldenindeslijpplaatduidenuitsluitendop
verwerendepyriet,dusopdeafbraakvanpyriet.

Opaak:

Opakenzijnindeheleslijpplaataanwezigmaarhet
meestindehumeuzebandjes.Vaakgroteeenheden,
maximaal3mmlangen2mmbreed.Geenpyrietin
opaak.Deopakentonenhierendaar,opdunne
plekken,organischestof.
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Kiezeloöliet Formatie

Slijpplaatvanboring NP 37;14.87-15.02m -mv.
Lithologie: Zand,zeer grof (M63: 300 pm), zwak siltig,
bruingrijsmetkleilensje,maximale dikte 3mm,
lengte 6cm.Ditkleilensje isonderineen grotere
lens gelegen.Dezebestaatuitzandkorrels enporiën
diehoofdzakelijk zijnopgevuldmetklei.De dikte
van dezand/klei-lens ismaximaal1,7cm.De totale
diktevanhet lens-systeem isdaarommaximaal 2cm.
Pyriet:

Vooral inhetkleilaagjevanhet lens-systeemmaar
ook indeklei tussende zandkorrels.Vooral kleinere
framboïdenmet eendiametervan 12/imofminder,maar
ook framboïdenmetmaximaal 30/imdiameter. Enkele
framboïden zijnmet elkaarvergroeid. Hier endaar
liggen framboïden achter elkaar envormenhetbegin
vaneenbandje.Debeelden indeslijpplaat duidenop
pyrietafbraak; ook inhet lens-systeem.

Opaak:

Opaakwordt indehele slijpplaat aangetroffen.
Maximale lengte 70/tm,breedte 40/im.Veel kleine
opakenaanwezig.

Slijpplaatvanboring NP 37:21.56-21.71m -mv.
Lithologie: Zand,zeer grof,zwak grindig, licht grijsmet
kleibandje. Diktevanhetkleibandjemaximaal 0,5 cm,
lengte 8cm. Inde slijpplaat ishet kleibandje maar
gedeeltelijk opgebouwd uitkleienkomenveel
zandkorrels inditbandjevoor.
Pyriet:

Depyrietkomt indehele slijpplaatvoor,dusniet
meer alleen inhetkleibandje maarook indeporiën
enop deoppervlakte vanzandkorrels.Demeeste
pyrietbestaatuit framboïden diemeestal een
diametervanminder dan 15/imhebben. Grotere
framboïden,met eenmaximale diametervan 30/im,
komen ookvoor. Omdat een aantal
framboïden geheel of gedeeltelijk omringdwordt door
eendunne zwarte ring,isdezemet EDXRA geanalyseerd
(fig. 6 ) .De ringbleek uit FeS tebestaan, een
verbinding waaruit pyriet gevormd kanworden.
Iets grotere pyrieteenheden,van aaneengesloten
framboïden ofcontinue fijnkorreligepyriet,zijn
weinig aanwezig. De lengtevan deeenheden gaat tot
ongeveer 70/imendebreedte tot40/im.De
aaneengesloten en individuele framboïdenkunnen als
eilandjes indonker totzwartmateriaalvoorkomen.
Depyrietvan deze slijpplaatverweert.
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Opaak:

Opaakisindeheleslijpplaataanwezig.Deopaken
zijnmerendeelsminderdan80 firnlangen50pmbreed.
Pyrietishierendaarinopakenaanwezig.

xx:

Pyrietenopaak.

FormatievanBreda
Sli-jpplaatvanboringRGD52B-262:25.20-25.40m -mv.
Lithologie:Zandmetplaatselijkhumeusmateriaal.Enkelegrotere
plantenrestenmeteenlengtevanmaximaal1,5cmen
eenbreedtevan0,5cm.
Pyriet:

Depyrietkomtindeheleslijpplaatvoor.
Verschillendetypenpyrietzijnaanwezig.Het
framboïde-typekomtvooralinporiënenopde
oppervlaktevanzandkorrelsvoor.Ditinporeuzere
delenvandeslijpplaatzondergroteplantenresten
(fig.3B).Deframboïdenhebbengewoonlijkeen
diameterdiekleinerisdan20 pmentot30/ankan
oplopen.Vergroeidevormenvanframboïdenkomenveel
voor.Indezeslijpplaatisindegrotere
vergroeiingenalgauwgeenindividueleframboïdemeer
teherkennenendepyrietkomtdanincontinue
fijnkorreligeeenhedenvoor.Dezekunnenhetgrootste
gedeeltevanplantenrestenbezetten(fig.3A)of
gedeeltenvaneengrotereplantenrestende
aangrenzendeporiën.Hetgrootstegedeeltevande
pyrietkomtindeslijpplaatopofindebuurtvan
grotereplantenrestenvoor.Octaëdrischeenkubische
pyrietishetminstaanwezig,maartochvrij
algemeen.Zijkomtvooralvoorinporiën,vaaksamen
metklei.Ondankseenindeslijpplaataanwezige
grotere hoeveelheidpyrietvormtditmineraalzich
nietmeerengroeitdereservenietaan.Depyriet
wordtaangetastenvertoontverweringspatronen.
Grotereeenhedenpyrietwordenoponregelmatigewijze
doorsnedendoordonkerebandjesendonkergekleurd
materiaal.Veelfijnkorreligepyrietaccumulaties
vertonendonkerevlekjesofhebbendonkereranden.
Pyrietkomtookinopakenvoor.Dezehebbeneen
beterereflectiedanhetdonkeremateriaal.
Overgangenvandonkernaaropaakmateriaalzijnook
aanwezig.

Opaak:

Opaakkomtindeheleslijpplaatvoor.Demeeste
opakenzijnminderdan100 firnlangen80/xmbreed.De
grotereopakenzijnalleensamenmetgrotere
plantenresteninkleineaantallentevinden.Zij
kunneneendiametervan0.5mmhebben.Indegrote
plantenrestenkomthierendaareenopakeeenheid
voor,maarhetmeestemateriaalisdonkertotzwart
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zonderhoogglans.Vormingvan opaken Ishier endaar
waar tenemen.Donker enzwartmateriaalwordtveel
indegroteplantenresten gevormd. Enkele opaken
bevattenpyriet,demeeste echterniet.
xx:

Pyriet enopaak.

SlijpplaatvanboringRGD 52B-261:26.35-26.75m -mv.
Lithologie:Glauconiethoudende zanden.Hetbovenste gedeelte, iets
minder dandehelftvande slijpplaat,bevatmeerklei en
isolijf-bruingekleurd.
Pyriet:

Depyrietkomt indehele slijpplaatvoor,maarvooral in
minder dandehelftvanhet oppervlak. Ditwordt
hoofdzakelijk ingenomendoorkwarts,glauconiet enklei.
Overgangenvan glauconietnaar dezeklei zijnvaak
aanwezig endaaromwordt aangenomendat eengedeelte van
deklei tijdens deverweringvan glauconiet ontstaanis.
Veelpyriet isafgezet op deklei en inminderemate op
glauconiet. Pyriet isook inporiën enopde oppervlakte
van zandkorrels aanwezig. Enkele grotere pyrieteenheden,
bestaande uit fijnerepyriet,kunnen tussende 1,5 en2mm
lang entussende0,5 en0,8 mmbreed zijn.Deze grotere
pyrietopeenhopingen zijnmeestalband- oflensvormig. De
meeste pyrietbestaatuit framboïdenmet eendiameter tot
30/imofuit aaneengegroeide framboïden. Octaëdrische en
kubische pyriet ishetminst aanwezig enkomthier endaar
vooral inporiën zonder enmetkleivoor.Eenvan demeest
opvallendekenmerkenvandeze slijpplaat zijn zandkorrels
die inpyriet ingebed kunnenzijn.Eenander,debekleding
van dewandenvan graafgangetjesmetpyriet.
Depyrietwordt ookop deze diepte reeds aangetast.
Donkere bandjes doorkruisen grotere eenhedenpyriet die
ookdonkerevlekken enopaken inzichkunnenbergen.De
randvan eengrotere eenheidpyrietbestaat uit donker
materiaal.
Pyriet isook inopaken aanwezig (fig.5 ) .

Opaak:

Opakenkomen indehele slijpplaatvoor.De
hoogglanzende opaken zijnoverhet algemeenmaximaal 120
/*mlang en 100/imbreed. Zij tredenafzonderlijk inde
hele slijpplaat op.Verschillende opakenbevattennog
pyrietmaar demeeste niet.Opakenkunnenallerleivormen
aannemenwaaronder deelliptische van glauconiet. Indeze
slijpplaatworden duidelijk opakengevormd, ook samenmet
donker materiaal dat dof is inopvallend licht. EDXRA
(fig. 5)toonde aandathet donkeremateriaalvooral uit
organische stofbestaat endat opaak enkele tot geen
gewichtsprocenten zwavelbevat. IJzer komtnauwelijks in
opaakvoor.

xx:

Pyriet enopaak.
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Aanhangsel2
OMREKENINGVANOPPERVLAKTE-NAARGEWICHTSPERCENTAGES
A.BreeuwsmaenO.F.Schoumans

Deomrekeningvanoppervlakte-naargewichtspercentageszoalsde
micromorfologie-RGDdieheeftvoorgesteld,berustimplicietopde
veronderstellingdatdeomrekeningnietafhankelijkisvande
deeltjesgrootte- (verdeling).Totwelkefoutenditkanleidenwas
nietbekend.Daaromisaandehandvaneeneenvoudigvoorbeeldeen
schattinggemaaktvandemogelijkeonnauwkeurigheid.
Daartoewordtde"methodemicromorfologie-RGD",waarbijgeen
rekeningwordtgehoudenmethetaantalendeafmetingvande
deeltjes,vergelekenmetmethodenwaarbijhetaantalofdestraal
vandedeeltjeswelalseenvariabelewordtmeegenomen.
Gehanteerdesymbolen:
TO :totaleoppervlak (gemetenmetQuantimet)
PP :procentueleoppervlakpyriet
OP :oppervlaktepyriet , OG
oppervlakgrond(niet-pyriet)
VP :volumepyriet
, VG
volumegrond
(idem
)
GP :gewichtpyriet
, GG
gewichtgrond (idem
)
G :gewichtspercentagepyrietvolgensmethode1 (G.),2(G_)
l
of3(G3)
r :straalpyriet (r)-ofgronddeeltjes (r)
n :aantalpyriet (np)- ofgronddeeltjes(n^)
d :dichtheidpyriet(dp)-ofgronddeeltjes(d°)
F :relatievefoutinnetgewichtspercentagepyriet
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Methode1(methodemicromorfologie-RGD)
Aanname:alledeeltjesgeaggregeerdtot1deeltje(bol)
OP=PPxTOx^ =Trr2

(1)

OP

(2)

r -=
4

VP - = n r J

T.

-

4
=
3

JT

OP
- fl-

OP
7T

-1»

OP

(3)

TT

OP

GP » dp ^ OP

(4)

7T

Evenzovoorgronddeeltjes:
GG-dp|OG

??

=i-1-"«-1 w -™
N.B.Invullenvandemeetwaardenopblz.9-11vanhet
concept-rapportleidttothetzelfderesultaat
(OP-0,0076mm2,OG-0,9975mm2,dp-4gcm-3,
dg-2,5gcm"3 geeftG-0,106%).

.

(5)
(6)
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Methode2
Aanname:allepyrietdeeltjesdezelfdestraal (r p ),evenalsalle
overigegronddeeltjes(r„)
OP-n pTTr p 2

r-o -

—

P
VP

(7)

(8)

npw

4
3
*"P3* P 3-n P 3 * n^
r

<*-<ht°*

4 OP
°P *•™>
n p * " 3° P
np^

op

/ON
(9)

(10)

Tp«

Opdezelfdewijzegeldtvoorhetgewichtvandegronddeeltjes:
GG-dR*OG

95.

G2 - g « 100%- £

g?) 3

^xioo%

( ii)

G2kanuitG^wordenberekendviadecorrectiefactor(CF):
G
CF

n

2

- ei G
l

n

e

§

<12>

™p

Derelatievefout(F)inhetgewichtspercentagedieontstaatdoor
met1deeltjetewerkeninplaatsvanafzonderlijkedeeltjes(met
eenzelfdestraal)bedraagt:
. G2
1
Gi-Go
- Gi
F- -£---x100%--G----x100

(13)

Gl
invullenvan(6)en(11)geeft:
nE

1- -6
F-x100-[ ??-11

nn £p

l n„ J

x100%

(14)
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Detabelgeefteenindrukvandeordevangroottevanderelatieve
foutendecorrectiefactor.
Tabel RelatievefoutindeschattingvanG^ende
correctiefactorvoordeomrekeningnaarG2als
functievannp/n™
n

p

n

g

RelatievefoutinG;L(%)
(F)

0,001
0,01
0,1
1,0
100,0
1000,0

Correctiefactor
(CF)
31,6
10,0
3,16
1,0
0,1
0,03

-96,8
-90,0
-68,4
0,0
+9,0
+30,6

Uitdetabelblijktdatderelatievefoutzeergrootkanzijn,
vooralinhetgevaldaterrelatiefweinigpyrietdeeltjeszijn.
Afhankelijkvandeverhoudingtussenhetaantalpyriet-enoverige
deeltjeskandefouttheoretischzowelpositiefalsnegatiefzijn.
Inwerkelijkheid isdefoutmeestalnegatief.Ditkomtdoordat
depyrietdeeltjesveelkleinerzijndandekwartskorrelsdiein
zandgrondendehoofdmootvormen.Uitonderstaandrekenvoorbeeld
blijktdatn/n danbijlagepyrietgehaltenkleinerisdan1.Het
Sr &

gewichtspercentagepyrietkandanvolgenseenderdemethodeworden
berekenduit
pp
G

pp
X100%

<15>

3-GP+GG*GG

g g*n r g 3

d n

d n

g g UgJ

Bijeendiametervan25resp.250 pmvoorpyriet -resp.
kwartskorrels isrp/rg-0,l.Invullenvanditgetalendp-4,0en
dg-2,5geeft

G

4

(1I 3n D

n

100%

3- 2 ;s [iöj l *

16

- °' 4

D

(%)

Volgensdemicromorfologische-RGDpyrietbepalingliggende

(17)
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gewichtspercentagestussen0,13%en0,0001%zodatnp/ngvarieert
tussen0,8en0,0006.Datbetekentvolgensdetabeldatde
diemetdemethodemicromorfologie-RGDzijnberekendruwwegeen
factor1-40telaagzoudenzijn.

