
WP2.2: Sturende processen van viskeus gedrag in organisch 
materiaal
De zoektocht naar een verklaring voor een van de dominante processen die leiden tot bodemdaling in de ondiepe ondergrond.
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Focus voor het onderzoek in 2022-2023
Voor het komende jaar ligt de focus van mijn PhD project op de volgende twee nieuwe onderzoeken:

Verschil tussen viskeus gedrag van klei en veen
Viskeus gedrag in klei wordt verklaard door 5 verschillende processen1 die in 3 groepen te vatten zijn:

- Microporie water expulsie
- Veranderingen in de adsorbed water layer
- Veranderingen in een groep interparticle forces

Mijn eerste paper (under review) behandelt deze processen voor veen om hun plaats in de verklaring voor viskeus gedrag te bepalen. Het werd duidelijk
dat alle drie de groepen een rol kunnen spelen bij het verklaren van viskeus gedrag in veen, maar dat de decompositie van het veen niet genegeerd kan
worden in de uitleg door haar invloed op de structuursterkte en de andere genoemde processen.

Email adres: p.vanelderen@uu.nl

NWA-LOSS project pagina: https://nwa-loss.nl/page.php?id=41
De informatie is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud.

Vindt mij voor al uw vragen!

Fig. 2: De linker kolom is een stripverhaal van de aanleg van een weg. De middelste
kolom is de ontwikkeling van de compactie (de volumevermindering van de bodem) over
de tijd. De rechter kolom is de hoeveel druk waaraan de grond onderhevig is over de tijd.
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Fig. 3: Onderdelen en opzet van een oedometer (bij Deltares, Delft).

Viskeus gedrag in beeld
We nemen als voorbeeld de aanleg van een weg:

▪ T1: We beginnen met de natuurlijke situatie.

▪ T2: Een voorbelasting wordt aangebracht om de compactie
na het aanleggen van de weg te verminderen.

▪ T3: De voorbelasting wordt weggehaald en de weg wordt
aangelegd.

▪ T4: De situatie na bijvoorbeeld 2 jaar. Door differentiële
compactie onder constante belasting kunnen scheuren zijn
ontstaan.

1. Een analyse van bestaande oedometerdata (samendrukkingstest, zie
Figuur 3). Dit onderzoek richt zich op de verschillen in samendrukking
over tijd met de kleiigheid van de geteste samples als veranderende
parameter.

2. De relatieve volumeverandering van de poriën van verschillende
grootte. Ook wordt er gekeken naar mogelijke samendrukking van de
veenvezels zelf. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van
oedometers en een CT scanner (voor de 3D-visualisatie, Figuur 4).

Fig. 4: Voorbeeld van een 3D construct image op basis van meerdere CT scans
van een veensample.2 De zwarte vormen zijn hier de vaste organische deeltjes of
het immobiele poriewater.
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Wat is het viskeus gedrag van bodems?
Viskeus gedrag is wanneer een bodem zich (gedeeltelijk) gaat gedragen als een vloeistof en dit komt
voornamelijk voor in klei en veen bodems. Hier vindt het plaats als gevolg van het draaien van de deeltjes in de
bodemmatrix naar een meer horizontale oriëntatie, waardoor er minder volume wordt ingenomen en het
oppervlak zakt (Figuur 1). Twee belangrijke aspecten van viskeus gedrag zijn:
- Het vindt plaats onder constante druk. Het gaat daardoor continue door zonder de noodzaak van een

drukverhoging.
- Het verband tussen tijd en compactie is logaritmische te benaderen
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Fig. 1: Schematische weergave van het
heroriënteren van bodemdeeltjes naar een
meer horizontale positie.
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