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Inleiding 
De korrelgrootteverdeling is één van de meest belangrijke fysische kenmerken van grond. Met de 
korrelgrootteverdeling hangen vel eigenschappen van de grond samen, zoals bewerkbaarheid, zwel 
en krimpvermogen, vochtkarakteristiek, doorlaatbaarheid en adsorptiecapaciteit. Verder is de 
bepaling van de korrelgrootteverdeling van belang voor het gedrag van stoffen in de grond en 
bepaling van de bodemkwaliteit.  
 
Hierbij vindt u informatie over de bepalingen van korrelgroottes, organisch stof en calciet, zoals deze 
bij Eurofins │ Analytico worden uitgevoerd.  
 
Korrelgrootteverdeling 
De bepaling van de korrelgrootteverdeling van grond is conform op de NEN 5753 (Bepaling van de 
korrelgrootteverdeling met behulp van zeef- en pipetmethoden).  
 
Voorbehandeling 
Er wordt uitgegaan van een gedroogd en over 2 mm gezeefd deelmonster grond. Vervolgens 
worden hieruit organisch stof, opgelosbare zouten en carbonaten verwijderd. Daarna wordt, na 
zeving over 45 µm en na toevoeging zorgt ervoor dat de bepaling van de korrelgroottes niet wordt 
verstoord.  
 
De bepaling van korrelgroottes kleiner dan 45 µm 
De fracties kleiner dan 45 µm worden bepaald op basis van verschil in bezinksnelheid (sedimentatie). 
Op vastgestelde tijdstippen en diepten wordt uit de maatcilinder een monster gepipetteerd, waarbij 
de tijdstippen en diepten, die zijn vastgesteld aan de hand van de wet van Stokes, bepalend zijn 
waar diverse korrelgroottes zich bevinden. In de standaard zeefkromme van Eurofins │ Analytico 
worden de fracties <2 µm, < 16 µm, < 45 µm geanalyseerd.  
 
De bepaling van korrelgroottes groter dan 45 µm 
De bepaling van korrelgroottes met deeltjesdiameter > 45 µm geschiedt door middel van zeving. Het 
monster wordt over een stelsel van zeven droog gezeefd. Hierbij worden standaard zeven toegepast 
en van 45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1000 µm en 2000 µm. De toepasing van de 45 µm-
zeef, naast de bepaling door middel van sedimentatie hiervan, is noodzakelijk voor de aansluiting 
van de zeefresultaten bij die van de sedimentatie-analyse, zodat de cumulatieve fracties < 45 µm, 
< 63 µm, 125 µm enz., in plaats van fracties tussen 45-63 µm, 125-250 µm enz kunnen worden 
gerapporteerd. Worden er in één monster zowel fracties groter als kleiner dan 45 µm gevraagd dan 
zal de fractie van 45 µm zowel door sedimentatie als door zeving worden uitgevoerd.  
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Rapportage  
Alle fracties worden berekend en gerapporteerd in procenten van het gedroogde monster grond  
<2 mm, in % droge stof. Let wel: dit is niet gelijk aan het percentage van het totaal van de minerale 
delen, daar de grond naast minerale delen tevens organisch stof en calciet bevat. De vorm van 
rapportage sluit aan bij diverse toetsingen, zoals Referentiewaarden Leidraad Bodembescherming 
en Lawabo.  
 
M-getal 
Optioneel kan het M0-, M50-, of M63-getal worden berekend. Deze getallen geven de mediaan weer 
van respectievelijk de gehele minerale-delen-fractie (< 2 mm) en de zandfractie (50-2000 µm of  
63-2000 µm). Het M50-getal is bijvoorbeeld de korrelgrootte waar boven en beneden de helft vande 
massa van de deeltjes tussen 50 en 2000 µm ligt. Voor de bepaling van het M50-getal wordt naast de 
genoemde standaard-zeven een zeef van 50 µm toegepast. 
 
Grafiek  
Optioneel kan een grafiek van de zeefkromme geleverd worden.  
 
Organisch stof 
De grond wordt eerst gedroogd en daarna bij 550 °C gegloeid. Door weging voor en na het gloeien 
wordt het gloeiverlies bepaald.  
Het organisch stof gehalte wordt verkregen uit het gloeiverlies na een correctie voor het 
lutumgehalte.  
 
De correctie gaat met de volgende formule:  
Gloeiverlies- (0.07 * lutumwaarde) = organische stof  
  
Waarbij 0.07 staat voor de empirische aanname dat lutum 7% kristalwater bevat.  
Indien geen lutum waarde van het monster bekend is, wordt de correctie met het lutumgehalte van 
standaardbodem, 5.4%, uitgevoerd.  
  
Indien bekend is dat het ijzergehalte (uitgedrukt in Fe2O3) hoger is dan 5% mm, wordt ook een 
correctie voor het ijzergehalte uitgevoerd. 
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Waarin: 
 
wos   = het organische stof op basis van droge stof, in % ds (m/m). 
wgv   = het gloeiverlies op basis van droge stof, in % ds (m/m). 
wlut   = het percentage lutum op basis van droge stof, in % ds (m/m). 
wFe2O3 = het percentage ijzer(II)oxide, in % m/m 
 
 
Calciet 
Het gehalte aan carbonaten (calciet) wordt volumetrisch bepaald en uitgedrukt in % droge stof. Na 
toevoeging van zoutzuur aan het gedroogde monster grond worden de aanwezige carbonaten 
omgezet in kooldioxide. De hoeveelheid CO2  wordt vervolgens gerelateerd aan een monster met en 
bekend gehalte calciet.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
met uw persoonlijke projectcoördinator.  
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