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Beheersing van het materiaal grond  is voor de 
geotechnicus van cruciaal belang; kennis van de
basiseigenschappen is een eerste vereiste. Door
grond letterlijk en figuurlijk op een verstandige
manier in de hand te houden wordt bereikt dat
geotechnische problemen niet uit de hand lopen.

In de serie artikelen “Prikken in klei” stond tot nu
toe de bepaling van de penetratieweerstand van
het materiaal centraal: daarbij wordt gedurende de
verticale penetratie van een relatief dunne staaf in
een relatief uitgestrekt klei-oppervlak op elke
diepte beneden dat oppervlak de bezwijkweer-
stand van de staaf geregistreerd. 
Bij de beproeving met het Pfefferkorn-apparaat
speelt daarentegen de vervormingsweerstand 
van de klei een hoofdrol: een cilindervormig klei-
monster ondergaat een zogenoemde “stuikproef”
door het verticaal te belasten met een plat voor-
werp met een groter oppervlak. Populair gezegd:
het monster wordt geplet. Een dergelijke proef
zou kunnen worden opgevat als een oneigenlijke
prik- of penetratieproef. 

In 1924 introduceerde Pfefferkorn een eenvoudige
stuikproef om de plasticiteit of consistentie van
een kleimassa tot uitdrukking te brengen. De me-
thode wordt tot op de dag van vandaag toegepast
in de diverse klei-verwerkende disciplines.

De beproeving
Met behulp van het in figuur 1 aangegeven sim-
pele, praktische apparaat wordt een cilindrisch
kleimonster met een diameter van 35 mm en een
hoogte van 40 mm onderworpen aan een dynami-
sche stuikproef. Daarbij valt  een vlakke stalen
schijf met diameter van 120 mm en een massa van
1,2 kg vanaf een hoogte (boven de grond) van 185
mm op het monsteroppervlak. 

De zogenoemde Pfefferkorn-resthoogte van het
monster na de val (hr), dan wel  het Pfefferkorn-
quotiënt of de deformatie-ratio D = h / hr (de 
verhouding tussen de oorspronkelijke hoogte h =
40 mm en de resthoogte hr) geldt als een maat 
voor de plasticiteit of de consistentie van het 
betreffende kleimonster. Elke kleisoort blijkt over 
een ruim consistentietraject een praktisch lineair
verband te vertonen tussen watergehalte w en
resthoogte  hr of tussen watergehalte w en defor-
matieratio D = h / hr; zie de regressielijnen op basis
van de zwarte waarnemingspunten in figuur 2.
Zoals blijkt uit de beproevingsresultaten van leem
(L), rivierklei (R) en zeeklei (Z)  is het verband tussen
watergehalte en resthoogte voor relatief grote 
en relatief kleine resthoogten doorgaans niet meer
lineair.

Met behulp van de Pfefferkorn-proef kan snel en
eenvoudig worden vastgesteld of een bepaalde

kleimassa het juiste watergehalte bezit om de ver-
eiste “plasticiteit” te leveren. De plasticiteit is
daarbij het vermogen van de kleimassa om onder
invloed van externe krachten irreversibel (blijvend)
te vervormen zonder dat de onderlinge samenhang
van de kleideeltjes wordt verbroken. Vervorming
treedt pas op wanneer de externe kracht een 
zekere grenswaarde overschrijdt; beneden die
waarde veert het materiaal terug. In de klei-
verwerkende industrie geldt de plasticiteit in 
termen van resthoogte of “deformatie-ratio” als
een indicatie voor toepassing van een kleimassa 
in een  bepaald industrieel procedé, zoals bijvoor-
beeld de vervaardiging van bakstenen, streng-
persproducten of pottenbakkersproducten. In
tabel 1 zijn de aanbevolen Pfefferkornplasticiteits-
gebieden voor diverse industriële toepassingen
weergegeven in trajecten van de resthoogte hr
en de deformatie-ratio D = h / hr.

Pfefferkorn-Plasticity Index PPI en 
Atterbergse plasticiteitsindex IP
Het watergehalte dat behoort bij een resthoogte
hr =12,1 mm dat wil zeggen bij een Pfefferkorn-
quotiënt van D = 40 / 12,1 = 3,3 wordt aangeduid
als het Plasticiteitsgetal van Pfefferkorn, de 
Pfefferkorn-Plasticiteit of de Pfefferkorn Plasticity
Index (PPI) in %. 

De Pfefferkorn-methode ter bepaling van de plas-
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Figuur 1 –
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ticiteit verschilt in fysisch-mechanisch opzicht van
de methode volgens Atterberg, waarbij de plasti-
citeit wordt gedefinieerd als het verschil tussen
vloeigrens wL en de uitrolgrens wP: IP = wL – wP. 
In de praktijk is de vergelijking tussen de door
Pfefferkorn gedefinieerde PPI en de plasticiteit
volgens Atterberg IP dan ook vaak een bron van
verwarring. Door sommige onderzoekers wordt
aangenomen dat alle kleisoorten bij een rest-
hoogte van hr = 0 mm een watergehalte bezitten
dat vrijwel overeenkomt met de Atterbergse 
uitrolgrens wP en bij een resthoogte van hr = 40
mm een watergehalte dat ongeveer gelijk is aan 
de Atterbergse vloeigrens wL ; zie figuur 3a, waarin
de Pfefferkorn-beproevingsresultaten van een
pottenbakkersklei zijn weergegeven. De betref-
fende Atterbergse vloeigrens- en uitrolgrenswaar-
den kunnen vervolgens worden afgeleid op basis
van het veronderstelde lineaire verband tussen
resthoogte en watergehalte van de kleisoort; 
zie de rode lijn in figuur 3a. 

Door de rode lijn vanuit punt A (de resthoogte, 
behorende bij de PPI) evenwijdig te verschuiven
naar punt B [de gemiddelde resthoogte hr = (0 +
40) / 2 = 20 mm] ontstaat een zwarte lijn die de ho-
rizontale lijn van resthoogte 40 mm snijdt in punt
C en de horizontale lijn van resthoogte 0 mm in
punt D. De punten C en D vertegenwoordigen de
uit de grafiek afgeleide waarden voor de uit-
rolgrens wP* respectievelijk de vloeigrens wL*. 
Deze waarden komen vrijwel overeen met de echte
meetwaarden voor de vloeigrens wL en de uitrol-
grens wP volgens Atterberg die in de grafiek zijn
weergegeven door punt E respectievelijk punt F.

Voorts geven diverse onderzoekers aan dat de
Pfefferkorn-Plasticiteit PPI ongeveer overeenkomt
met het gemiddelde watergehalte van de Atter-
bergse grenzen (de vloeigrens wL en de uitrolgrens
wP): PPI ! (wL + wP) / 2. In figuur 3a is dit gemid-
delde watergehalte weergegeven door punt M,
dat wil zeggen het gemiddelde van de Atterbergse
uitrolgrens wP (punt E)  en vloeigrens wL (punt F):
(wL + wP) / 2. Punt M ligt halverwege de stippellijn
EF en  komt vrijwel overeen met punt B, dat de 
gemiddelde waarde voorstelt van de afgeleide 
uitrolgrens wP* (punt C) respectievelijk vloeigrens
wL* (punt D). De plasticiteitsindex volgens Atter-
berg is gedefinieerd als IP = wL – wP zodat kan 
worden gesteld dat de uitrolgrens wP ! PPI – 0,5 IP
en de vloeigrens wL ! PPI + 0,5 IP .

In de praktijk kunnen bovengenoemde, correlatief
afgeleide waarden gemakkelijk enige procenten
verschillen van de werkelijke meetwaarden van
PPI, wL en wP.

Stuikgevoeligheid, ongedraineerde 
schuifsterkte en consistentie
De stuikgevoeligheid van het materiaal voor een
verandering van het watergehalte wordt door-
gaans uitgedrukt als de Consistentie-Stabiliteit.
Deze parameter representeert de hoeveelheid
water die nodig is om de resthoogte met 1 mm te
doen veranderen en is als zodanig een maat voor
de helling van de regressielijnen in figuur 2.

Uit de Pfefferkorn-stuikproef kan bovendien een
richtwaarde worden afgeleid voor de ongedrai-
neerde schuifsterkte cu. De schuifsterkte die bij 

de plastische vervorming van de kleimassa moet
worden overwonnen bedraagt onder toepassing
van een valmassa m, een valhoogte H en een 
monstervolume V:
cu = m . H / 2V. ln D 

Voor een valgewicht van m = 12x10-3 kN, een val-
hoogte van H = (0,185 – hr) meter en een monster-
volume van V = 38,5x10-6 m3 kan vervolgens de
ongedraineerde schuifsterkte cu in kPa worden 
berekend als functie van de deformatie-ratio 
D = h / hr. In figuur 3b is dit theoretische verband
weergegeven door een curve die valt binnen de
range van resultaten van praktijkmetingen. 

In principe kunnen de schalen van resthoogte hr
en deformatie-ratio D = h / hr ook worden uitge-
drukt in de consistentie, i.e. de consistentie-index
IC of de liquiditeitsindex IL. De nauwkeurigheid 
van dergelijke correlaties is echter niet groot. 
Het aanbevolen plasticiteitsgebied voor vormbak-
stenen komt ongeveer overeen met een consisten-
tie-index van IC ! 0,5 à 0,6 terwijl dat van
pottenbakkersproducten een consistentie-index
van IC ! 0,7  vertegenwoordigt en dat van streng-
persproducten een consistentie-index van IC ! 0,9.

Deze en andere onderwerpen die voor de prakti-
serende geotechnicus interessant en belangrijk
kunnen zijn, komen aan de orde in de door  PAO
Techniek en Management aangeboden cursus
CGF-M (Masterclass ‘Handen aan de grond’) en
worden behandeld in het bijbehorende boek
‘Grondgedrag’ (www.grondgedrag.nl). !
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Figuur 3a+b – Voorbeeld van de correlatieve bepaling van de Atterbergse vloeigrens- en uitrolgrenswaar-
den uit de Pfefferkornproef, alsmede het verband tussen resthoogte en ongedraineerde schuifsterkte.

Tabel 1 – Tabel met aanbevolen plasticiteits-
gebieden voor industriële verwerking.


