
Het vaststellen van de oorzaken van viskeus gedrag van
veen
Een zoektocht naar de mechanismen achter een van de belangrijkste bijdragers aan veen compactie.
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Huidig onderzoek: parameters en µCT-scans
Idealiter kunnen we viskeus gedrag potentiaal
bepalen in het veld of met simpele testen. Daarvoor
zijn relaties tussen parameters nodig. Met name
wordt gekeken naar relaties tussen de secundaire
compressie coëfficiënt, omdat deze vaak gebruik
wordt om het viskeus gedrag in modellen te
berekenen, en gewicht en watergehalte gerelateerde
parameters (Fig. 2). Daarnaast willen we beter
begrijpen welke structurele veranderingen
plaatsvinden gedurende de verschillende fases van
compactie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van CT-
scan technieken, waarmee beelden met een resolutie
tot 8 µm bereikt kunnen worden (Fig. 3).
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Resultaten: oorzaken van viskeus gedrag

Introductie: Wat is viskeuze samendrukking?
Wanneer we het hebben over het viskeuze gedrag van een bodem, bedoelen we dat de bodem zich als een
vloeistof gaat gedragen: bodemdeeltjes zich heroriënteren naar een efficiëntere, horizontalere positie, met
bodemvolume afname als gevolg (Fig. 1). Viskeus gedrag wordt vooral waargenomen in klei- en veengronden.
Twee belangrijke aspecten van viskeus gedrag zijn dat 1) het plaats vindt bij constante effectieve druk (op het
contact tussen bodemdeeltjes) en 2) het viskeuze volumeverlies over tijd logaritmisch benaderd kan worden1.
De processen die viskeus gedrag van klei aansturen zijn in detail bestudeerd2, terwijl aan viskeus gedrag van
veen relatief minder aandacht besteed is. Dit is opmerkelijk omdat viskeus gedrag relatief een groter aandeel
heeft in bodemdaling van veengronden dan van klei- of zandgronden.

Het doel van deze studie is om, gebruikmakende van bestaande literatuur over klei en veen, de processen die
viskeus gedrag veroorzaken te identificeren.

Fig. 1: Schematische weergave van
bodemdeeltjes die naar een horizontalere
positive draaien

Microporiewater expulsie: Microporiën omvatten de kleinste poriën in klei en veen en hebben een typische Ø
<~1μm en ~30μm respectievelijk. Water in deze poriën wordt vaak niet (volledig) uitgedrukt gedurende de
consolidatie fase, maar wel over langere tijdspannen bekeken als gevolg van chemische diffusie.

Geabsorbeerde waterlaag veranderingen: De geabsorbeerde waterlaag (AWL) bestaat uit watermoleculen
en hydroxyl groepen die gebonden zijn aan het oppervlak van kleideeltjes of veenvezels. De dikte van de
AWL hangt af van meerdere parameters, zoals de grootte van het oppervlak en de pH. Een dikkere AWL
leidt tot effectief kleinere poriën en meer frictie, wat water uitdrukking vertraagd.

Interactie tussen deeltjes: Aantrekkende en afstotende krachten tussen kleideeltjes of veenvezels
beïnvloeden de mogelijkheid voor deze deeltjes of vezels om te bewegen ten opzichte van elkaar en de
snelheid waarmee dit gebeurt. Daarnaast kan de aanwezigheid van waterafstotende aromatische stoffen
ook zorgen voor een veranderd gedrag.

Decompositie: Organisch materiaal breekt af als gevolg van oxidatie en microbacteriële processen. Hierdoor
worden de veen vezels kleiner of verdwijnen ze. Kleinere vezels hebben een lagere potentie om in contact te zijn
met andere vezels, waardoor er minder weerstand optreedt tegen relatieve beweging. Daarnaast kan bij
decompositie aromatische stoffen geproduceerd worden die weer een negatieve invloed op de AWL dikte hebben.
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Vooruitblik: Welke informatie kan er gebruikt worden en hoe?
Deze studie heeft gededuceerd dat de processen die viskeus gedrag van klei veroorzaken, ook actief zijn in veen. Aangezien de processen niet op
precies dezelfde manier werken in klei en veen, is hun relatieve bijdrage aan viskeus gedrag waarschijnlijk anders. De verkregen informatie over de
sturende processen kan gebruikt worden als basis voor geotechnische testen en chemische analyses van veen om te bevestigen dat en te
kwantificeren hoe deze processen acteren. Decompositie wordt voorgesteld als bijkomend aansturend proces in veen, maar een nieuwe stap is nodig
om compactie metingen te koppelen aan decompositie metingen.

Fig. 2: Nat specifiek gewicht sample (γ)/specifiek
gewicht water (γw) vs secundaire compressie
coëfficiënt (Ca) per textuurklasse.

Fig. 3: Doorsnede voorbeeld van een µCT-scan van
een veenmonster uit Vlist. Beeldverwerking door dr.
Yuntao Ji, µCT-scanner onderdeel van EPOS-NL.
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