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Nano/iltratic iseen procesdat ergstoringsgevoelig isvoordeeltjes envraagt daarom speciale aandacht voordeexploitatie van (grondwaterjwinvelden. Een wijziging m poinpregime kan ervoor
zorgen dat eenjarenlanggoed functionerend wmveld mminder dan eenjaar volledig 'onderint'gaat
doorverstopping van de boorgatwand. Voorde ontwikkeling van een aangepaste winstrategie, die
ervoorzorgt darde eigenschappen van hetopgepompte waterzogoed mogelijk afgestemd zijn opde
kwaliteitseisen die nanofiltratic stelt, isde kenmsgebriiikt dieonder meer 111 het kader van het
BTO-ondcrzoek Putverstopping opgedaan is.
Naar aanleiding van een teruglopende
ruwwaterkwaliteit, verouderingvandeproductiemiddelen en degeëisteverbetering van
dedrinkwaterkwaliteit op verschillende
pompstations in Salland isVitens in Overijssel
begonnen met declustering van vier (grondwaterjwinvelden (Schalkhaar, Diepenveen,
Boerhaar en in de toekomst mogelijk Deventer-Ceintuurbaan) tot één centrale zuivering
op pompstation Diepenveen. In deeerste fase is
dezuivering op Diepenveen uitgebreid met
nanofiltratie, waarna de winning van Boerhaar
hierop isaangesloten. Deuitvoering werd eind
2002afgerond. Dewinning in Boerhaar
besrond destijds uit vier beschikbare verticale
putten elk met een capaciteit van 60kubieke
meter per uur uit een semi-gespannen pakket
opeen diepte van 15 tot 35m.-mv.De tweede
fase behelst deaansluiting van deoverige winvelden opDiepenveen.Daarmee isdit project
afgerond.

lang probleemloos water hadden geleverd. Na
controle vandevierin bedrijfzijnde putten in
Boerhaar bleek bovendien één put zuurstofhoudend water te leveren.

Verstopping en regeneratie
In het najaar van 2003begon Vitens een
onderzoek naar deplaats en de aard van de
putverstopping en het aantrekken van zuurstofhoudend water.Bijcontrole van de pompputgegevens bleekdat de afpomping over het
eerstehalfjaar van 2003sterk toegenomen te

zijn van zo'n tweeàvier meter tot meer dan
tien meter. Detoename bleekveroorzaakt te
zijn door verstopping van de boorgatwand.
Bovendienzoogéén put zuurstofhoudend
water aan dat resulteetde in ijzerafzetting en
de toevoer van ijzerhydroxidedeeltjes naar de
nanofiltratie-installatie. Verder wees een
video-inspectie uit dat zich opde putwand
deeltjes (fijn zand, lutum) hadden afgezet.
Deput met zuurstofhoudend watet is
geregenereerd, waarbij eenzekere experimenteleopzet istoegepast om enig inzicht in het
effect van verschillende regeneratiemethoden
te krijgen. Deopzet van de regeneratie verliep
van 'mild' (fysische methoden zoalsspuiten en
jutteren) via 'zwaar' (inzetvan chemicaliën
zoals zuur, watersrofperoxide en chloorbleekloog) naar 'grof (combinatie van fysische en
chemische methoden) (zietabel 1).Toepassing
van alleen fysische methoden bleek weinig
soelaas te bieden, wat ookwel te verwachten is
bij een boorgatwandversropping. Inzet van
waterstofperoxide begon resultaat op televeren, maar pas bij 'grofgeweld' (secciegewijs
afpompen in combinatie met chloorblcckloog)
kwam de put goed los.Hetgehele regeneratietraject leverde een productietoename op van21
naar 88procenr van dereferentiewaarde. Op
zich geen slecht resultaat, maat op basis van
verdereervaringen bijdeoverigeophet puttenveld uitgevoerde regeneraties en het verloop van deafpomping daarna wasde verwachting dat delooptijd van de pompput na
elke regeneratie met een kwatt zou afnemen.
Besloten is toen om het puttenveld voorzichtiger tegaan exploiteren en de putdebieten
tetug tedraaien van 60naar 40kubieke metet
per uur en één reeksvan de nanofiltratieinstallatie uit productie tenemen. Dit had
succes:het resulteerde in minder putverstop-

Debouwvaneenhorizontalewinput.

Denanofiltratie-installatie bestaat uit
twee identieke reeksen,elke met een voedingscapaciteit van t2o kubieke meter per uur. De
opbrengst bedraagt 80procent:een reeks produceert derhalve96kubieke meter permeaat
per uur.Vanaffebruari 2003tot beginjuni 2003
heeft de nanofiltratie-installatie in Diepenveen
het water van Boerhaar naar tevredenheid
behandeld. Daarna deden zich regelmatig storingen voor (verstopping van het kaarsenfilter
dooronder meer ijzerhydroxidedeeltjes). Ook
nam deafpomping in de putten in korte tijd
snel toe,terwijl diedaarvoor ongeveer tienjaar
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ping en minder toestroom van deeltjes naar de
nanofiltratie, maar het heeft een prijs:deproductiviteit van het puttenveld ismet het
terugdraaien van het pompdebiet wel met
ruim 30procent afgenomen.
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Oorzaak p u t v e r s t o p p i n g
Vanwege het beperkt aantal aanwezige
pompputten en het noodzakelijke continue
voedingsdebiet van 240kubieke meter per uur
voor de nanofiltratie was het noodzakelijk de
bedrijfsvoering van het winveld Boerhaar in te
stellen opeen continu pompregime. Daar werden geen problemen mee verwacht, aangezien
demeest gangbare theorie hierover zegt dat
het continu belasten van putten het risico op
verstopping eerder verkleint dan vergroot. De
gedachte hierbij isdat het schakelen van pompen bij niet continue belasting deeltjes in het
omringende watervoerend pakket mobiliseert
en doorverkleving in deboorgatwand tot verstopping kunnen leiden.Niet schakelen heeft
dan minder mobilisatie van deeltjes tot gevolg
en geeft derhalve minder risico op verstopping.
Tegen dezeachtergrond laghet ontstaan van
putverstopping in Boerhaar derhalve in het
geheel niet inde verwachting.
Erisechter nogeen tweede theorie, minder bekend maar welaan kracht winnend 1 ' die
juist van het tegenovergestelde uitgaat. De
gedachte hierbij isdat het grondwater deeltjes
bevatdiede boorgatwand langzaam kunnen
verstoppen.Het schakelen vandepomp mobiliseertdezedeeltjes waardoor zevrijkomen uit
de boorgatwand en met het opgepompte
grondwater worden afgevoerd. Dit regenererend effect gaat verloren wanneer niet meer
met de pompen geschakeld wordt.
Voorafgaand aan de koppeling van Boerhaar opDiepenveen werden de pompputten
intermitterend bedreven. Het verliezen van

Tabel1.

Resultatenvanopeenvolgenderegeneratiesrappenvanpompput5>8-03.

productiecapaciteit
in % fco.v.
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A/pompingsverloopvanputyz-oómetschakelen(neerwaartsepieken).

het regenererende effect door deovergang van
intermitterend naar een continu bedrijf heeft
zich op meerdere wingebieden voorgedaan.
Daarom ishet aannemelijk dat de noodzakelijke overgang in pompregime deoorzaak is
van deputverstopping. De nanofiltratie-installatievraagt immers een continue permeaatstroom op een vastgestelde opbrengst. De
tweede theorie isnog welgetoetst dooréén van
depompputten (afgekoppeld van de nanofiltratie) met een frequentie van eens in dedrie
uur weer tijdelijk teschakelen.Dit leverde
inderdaad een afname van deafpomping op,
maar niet (snel)genoeg om uit te kunnen zien
naar voldoende herstel van de put (zie afbeelding ï).Mogelijk dat deput hiervoor alteveel
was aangetast.
Afstemming winmiddelen en
nanofiltratie
Nanofiltratie iseen proces dat etgstoringsgevoelig isvoor deeltjes en stelt daarmee
hogeeisen aan degrondstof Ten aanzien van
deoperatie van de putten belanden we hiermee in een tweespalt. Vanuit het oogpunt van
putverstopping ishet wenselijk regelmatig
met depompen teschakelen, want zo kunnen
dedeeltjes die putverstopping veroorzaken
afgevoerd worden. Vanuit het oogpunt van de
nanofiltratie iselkeschakelingjuist ongewenst. Dedeeltjes die bij een putschakeling
afgevoerd worden, versroppen kaarsenfilters en
membranen. Zeverkorten daarmee de standtijd van de kaarsenfilters en leiden tot extra
onderhoud aan de membranen.
Wanneer het gaat om deeltjesmanagement
in het opgepompte grondwater bestaan in
principe tweemogelijkheden om het deeltjesgehalte voorde nanofiltratie te verlagen.De
eerstemogelijkheid ishet plaatsen van een
deeltjesfilter. Ditheeft alsnadeeldat een dergelijk filter eenzeer korte standtijd kent wat
leidt tot hoge kosten en een hoge afvalproductie.Het alternatiefis een terugspoelbaar filter.
Hierbij moet echter rekening gehouden

worden met een extra afvalstroom. De tweede
mogelijkheid ishet installeren van winmiddelen diede kansop het genereren van deeltjes
verkleinen.
Watde tweedeoplossing betreft iseen
horizontale put een optie.Het filteroppervlak
van een horizontale put isvelemalen groter
dan zelfs meerdere verticaleputten, waardoor
desnelheid opde boorgatwand bij een horizontale put kleiner isdan bij verticale putten.
Het risicovan mobilisatie van fijne deeltjes
vanuit het watervoerend pakket en de boorgatwand neemt daardoor af Verder bevindt het
horizontale filter zichdoorgaans op één diepte,
terwijl eenverticaleput een dieptetraject
beslaat. Een bijkomend voordeel isdat de verlaging van degrondwaterstand door het
oppompen van water bij een horizontale put
minder isdan deverlagingbij verticale putten.

Tabel2.

Kostenvergelijkingstabe!verticaleputtenversuse'e'nhorizontaleput,alsjunctievanhet
aantalverticaleputten,rekeninghoudend
methetverschilin(gekapitaliseerde)investertngs-enonderhoudskosten(volgensde
inzichtenvanmedio2003).

totaal gekapitaliseerd
verticale
horizontale
put
put
verschil
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10

6.725
13.450
20.175
26.900
33.625
40.350

56.000

47-075
53.800
60.525
67.250

56.000

-49-275
-42.550

56.000

-35.825

56.000

-29.100

56.000
56.000

-22-375
-15.650

56.000

-8.925

56.000

-2.200

56.000

4-525
11.250

56.000
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InopdrachtvanVitensvoerdeKiwaeen
kostenvergelijking tussenhorizontaleenverticaleputtenuitz'.Opbasishiervaniseendoorvertalinggemaaktvandekostenvanéénhorizontaleputversusdekostenvaneenoplopend
aantalverticaleputten(tabel 2),uitgaandevan
verricaleputten meteencapaciteitvan40
kubiekemeterperuureneenhorizontale put
meteencapaciteitvan360kubiekemeterper
uur(hetgeenovereenkomt methetvergunningsdebietvan3,15miljoen kubiekemeter
perjaar).Hieruit blijktdathetquakostenhet
omslagpunt ligtbijachtofnegenverticale
putten.Nuzijnvoordiezelfde 3,15miljoen
kubiekemeterperjaartienverticaleputten
van40kubiekemeterperuur nodig(negenin
productiepluséénreserve),hetgeen(intheorie)betekentdateenhorizontaleputzelfseen
jaarlijkse besparingvanruim 10.000euro
oplevert.

Eénenander leidttotdevolgendekwalitatievevoordelenvaneenhorizontaleputten
opzichtevandeklassiekeverticaleputten:
• Dekansdatdeeltjes uithet watervoerend
pakketwordenmeegevoerd,isbijeenhorizontaleput kleiner;
• Dekansopputversropping isbijeenhorizontaleputkleiner,omdatdesnelheidop
deboorgatwand lageris(althans:datiseen
theorie/verwachtingdievoorzoverwij
wetennogsteedsgeldigis);
• Eenhorizontaleput isdaardoormeer
geschiktvoorcontinuebelasting;
• Dekansophetaantrekken vanzuurstofhoudendgrondwater (endaarmeedekans
opdeeltjesvorming doorneerslagvan
ijzerhydroxiden) isbijeenhorizontaleput
kleiner.

Deverwachtingisderhalvedateenhorizontaleputbeteraandekwaliteitseisendie
nanofdtratie stelt,tegemoet komtdanverticaleputten.
Kosten winmiddelen
Eennadeelvanhorizontaleputtenisdat
dezeaanzienlijkhogereinvesteringskostenvragendanverticaleputten.Daarstaattegenover
datdecapaciteitvaneenhorizontaleputvelen
malenhogerisdandievaneenverticaleput.
Eénhorizontaleputvervangtdaarmeemeerdereverticaleputten.Daarkomtbijdatdeexploitatiekostenvaneenhorizontaleput lagerzijn
danvaneenverzamelingverticaleputtenen
hetruimtebeslagvaneenhorizontaleputaanzienlijkminderis(éénoftweemangatenversus
veleputkoppenvanverricaleputten).

Keuze voor een horizontale put
Gerekendoverdelangetermijn zijnde
kostenvooreenhorizontaleput tenopzichte
vandekostenvantienverticaleputten niet
echtonderscheidend.Welisdeverwachting
dateenhorizontaleput aanzienlijkevoordelen
voorhetfunctioneren vandenanofdtratiezal
opleveren.Opgrond hiervan is uiteindelijk
besloten,ondanksdehoge investeringskosten,
tekiezenvooreenhetplaatsen vanéénhorizontaleput inplaatsvanverder inspanningen
teverrichtenvoorhersreivandebestaandevier
verticaleputtenenhetbijplaatsen vanzes(en
mogelijkezelfstien)verticaleputten.Omdat
éénhorizontaleputrisico'smetbetrekkingtot
deleveringszekerheidmetzichmeebrengt,is
gekozenvoordedrogevariantmetstrengen
dieonafhankelijk vanelkaarbediendenonderhouden kunnenworden.Dekansdardegehele
horizontaleputuitvalt,isdaarmeegering.
Hiervoorwordendereedsbestaandeverticale
puttenachterdehandgehouden.
foto's:VolkersWesselsWater

LITERATUUR

1)

BeekKee5van,AreOosterhof, Rob Breeveld enBerr-Rikde
Zwart (2004). Frequcnr schakelen voorkomr mechanische
purverstoppiiy. H , 0 nr. 18,pa,g. 36-38.

z)

BumtikJ. (2003).Kosrcnvergelijkina, wmnm^methoden PS
Boerhaar. Kiwa.

H20

22-1005

