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Frequentschakelenvoorkomt
mee tonischeputverstoppin^
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Waterleidingbedrijven en kennisinstituten verrichtengezamenhjk onderzoek naar deoorzakenvan
mechanische putverstopping en maatregelen omdieverstopping teverwijderen o/te voorkomen. Dit
heeft een vernieuwende werkhypothese opgeleverd. Mechanische verstopping [verstopping van de
boorgatwand] wordt veroorzaakt door deeltjes dievastlopen opdeovergang vanformatie naar
omstorting. Opbasisvanßegevem van onderandere deputtenvclden Boerhaar, Heel, Noordbergum
enTul!en't Waal blijkt datverstopping tebeheersen isdoorregelmatig teschakelen. Denoodzakelijke schakeljrequentie isdaarbij afhankelijk van decapaciteit vandeonderwaterpomp, deconcentratie deeltjes inhetonttrokkengrondwater en lokale omstandigheden, zoals deweerstand op de
overgang vanformatie naar omstorting endeaard vandeverstoppende deeltjes.
Het grote probleem bij grondwateronttrekking isdeverstopping van pompputten en
dan vooral mechanische verstopping. Deze verstopping ontstaat alsdeeltjes, dievannature in
het grondwater aanwezig zijn, achterblijven
opdeboorgatwand (deovergang van formatieomstorting) endaar de poriën verstoppen.
Sinds 2000verrichten Brabant Water, Hydton,
Vitens,WML,IFTechnology, HoekLoos,TU
Delft enKiwaWater Research hiernaar onderzoek,datmede ondetsteund wordt door het
Ministerie vanEconomische Zaken inhet
kader vanhetBTS-subsidieptogramma1''2''5'.
Bijdestatt vanhetonderzoek bestond het
beelddatmechanische putvetstopping alleen
optteedt alsdeeltjes inhetgrondwatet aanwezig zijn. Deeltjestellingen wijzen echter uitdat
ookhetgtondwater op niet-verstoppende
puttenvelden deeltjes bevat.Blijkbaat isdeverklaring voor hetwelofniet verstoppenvan
putten gecompliceerder.

sen binnen hetBTS-project opgenomen". Vervolgens zijn ookandere bedrijven overgegaan
op hoogfrequente metingen vande grondwatetstand. Dataloggers registreren meerdere
keren perdagdewaterstand indeput. Totop
heden werden deze waterstanden handmatig
en daarom minder frequent gemeten. Voordeel
van hoogfrequente metingen isdathetnu

Ajb. 1:

mogelijk isdebedrijfsvoering, endan met
name hetaan- enuitschakelen vandepompput, goed tevolgen4'.
Afbeelding 1 toont hetverloopvande
watetstand input50Avanputtenveld Noordbergum (Vitens Friesland) vanmei2002t/m
febtuari 2003.Doordefrequente metingen is
het uitschakelen (ruststand, dehogete pieken)
en aanschakelen (bedrijfsstand, deondetste
meer doorlopende lijn) vandeonderwatetpomp goed tevolgen.Deintetessante periode
begint omstreeksjuli 2002.Goed tezien is dat
in perioden vanfrequent schakelen, gekenmerkt door afwisselende rust- en bedtijfswaterspiegel,dewaterstand tijdens bedrijfminof
meer gelijk blijft. Bijminder frequent schakelen,gekenmetkt door eenlang aanhoudende
bedrijfswaterspiegel, daalt dewatetstand.De
toename vanhetvetschil inwaterstand tijdens
bedrijf en rust duidt ophetoptreden van putvetstopping.Watverder opvalt, isdatinpetioden vanfrequent schakelen deopgetteden vetstopping niet wordt weggenomen.

Wat gebeurt erin de put?
Blijkbaar gebeurt etbijhet aanschakelen
vandeondetwatetpomp ietswatverstopping
tegengaat. Reden omons tevetdiepen inhet
aanschakelen vanonderwaterpompen. Afbeelding 2 toont hetverloop vande concentratie
van zwevend materiaal inhet ontttokken
gtondwater tijdens hetaanschakelen vanput
16opputtenveld Tuilen'tWaal(Hydton Midden-Nederland).
Opvallend inafbeelding 2 isdesteeds
terugkerende gelijkvormigheid van hetverloopvandeconcenttatiedeeltjes nahetaan-

Verloopvandestijghoogteinput50AophetputtenveldNoordbergum.Vóórjuli2002wordtdestijghoogte
beïnvloeddooreennabijgelegenput.Gedurendeperiodenmet/requentschakelenblijft destij^hoogtetijdens
bedrijfminofmeerconstant.Bijmmder/requentschakelendaaltdezesüjßhoogu.
Pompput50ANoordbergum

Put buiten bedrijf
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Stijghoogtemetingen gedurende
bedrijfsvoering
Enkelejaren geleden begon WMLmet
langdurige hoogfrequente metingen vande
watetstand inpompputten. Reden daarvoor
was hetvermoeden datdoor deze mametvan
meten meer enbetet inzicht zalontstaan inde
effecten vanbedrijfsvoering -metname schakelen vandeonderwaterpomp -opputvetstopping.Ditfenomeen isalséénvandehypotheH20
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schakelen van deonderwaterpomp; de metingen zijn reproduceerbaar en representatief
voor een verschijnsel dat iedere keer bij het
aanschakelen optreedt. Bijhet uit- en aanschakelen van deonderwaterpomp wordt een piek
in deconcentratie gemeten:door het aanschakelen van deonderwaterpomp wordt aangehecht materiaal in pomp,stijgleiding, monsterkraan en monsterslang losgemaakt.
Vervolgens wordt een concentratiepiek gemeten, waarvan deaankomsttijd samenvalt met
deverblijftijd van het water inde waterkolom
boven het putfilter. Put i6 isuitgerust met
tweeputfdters; dit zien weterug in tweepieken afkomstig van respectievelijk het ondiepe
en het diepe putfilter. Door het aanschakelen
vandeonderwaterpomp wordt het water in de
omgeving van de put in versnelling gebracht.

Deze versnelling resulteert in een grotere
schuifspanning opdebodemmatrix, waardoor
geaccumuleerd materiaal losraakt.
Bijdedeeltjcsmetmg wordt naast deconcentratie ookde korrelgrootteverdeling gemeten.Afbeelding 3 toont de korrelgrootteverdelingen tijdens deperiode die in afbeelding 2 is
weergegeven.
Uitafbeelding 3 blijkt dat de korrelgrootteverdelinggedurende enige tijd na het aanschakelen iets naar degrove fractie verschuift:
vlakna het aanschakelen isdefractie deeltjes
met een diameter van meer dan 10pm groter
dan 0,01,terwijl voor het schakelen regelmatig
waarden vanminder dan0,01 worden gemeten.Tijdens het aanschakelen van de pomp

Tuil en 't Waal, put 26, 7 augustus 2002

wordt materiaal van deboorgatwand verwijderd dat daar gedurende devoorafgaande onttrekkingsperiode isgeaccumuleetd. Indien al
het materiaal dat gedurende deze voorafgaandeperiode isgeaccumuleerd wordt vetwijderd,
zalgeen putverstopping optreden; indien
slechtseengedeelte wordt verwijderd, zal wel
putverstopping optreden.
Tijdens het onttrekken van grondwater
worden deelrjes meegevoerd die accumuleren
op deboorgatwand. Hierdoor verstoppen de
poriën en wordt de tocstroming naar de put
bemoeilijkt, wat zichonder andere uit in een
vetlaging van destijghoogte. Tijdens de onttrekkingsperiode blijven diedeeltjes 'vast' zitten opde boorgatwand, omdat steeds water
naar deput blijft stromen en dienieuw aangevoeldedeeltjes devastzittende deeltjes als het
warevastdrukken.Alsdeput wordt uitgeschakeld,stroomt geen water meer naar deput en
komt een deelvan dedeeltjes 'los'tezitten:er
isgeen druk meer om zeop hun plaats te houden.Bij het weer aanschakelen van deput zullen deze'losse'deeltjes grotendeels met het
dan onttrokken grondwater worden verwijderd, waarmee het verstoppende materiaal verdwijnt. Devraag iswaarom die deeltjes nu wél
doordeporiën worden getrokken en tijdens de
'gewone'bedrijfsvoering niet.

Waaruit bestaat het verstoppend
materiaal?
3:36

4:48
Tijd (uur)

A/b.2:

Concentratieverloopvandeeltjes tijdens hetschakelenvan put z6,puttenveldTuilen't Waal(Hydren Midden-Nederland}Het aanschakelenvandeonderwaterpompwordtgekenmerktdoordrieopeenvolgendepieken
inconcentratie: deeerstepiekbestaatuit losgeraaktmateriaaluit demonsterkraanofonderwaterpomp, de
tweedepiekbestaat uit materiaal afkomstiguithetondiepeputfilter endederdepiekuitmateriaal uit het diepeputfilter. Deconcentratienadertvervolgensde evemvichtswaarde.Het uitschakelen vandeonderwaterpompwordtgekenmerktdooreenvlakverloop.

Afb.3:

Verloopvandekorrelgrootteverdelingtijdens hetaanschakelenvan put 26"opputtenveldTuilen'tWaal. De
lijnengeven het momentvan aan- enuitschakelenvan depompweer.Dcjractic van deeltjesmet een korrelgrootevanmeerdan 10umisietsgroterdan 0,01,deeltjes vanmeerdan5Umietsgrotcrdan 0,1.Hetverschil
tussenbeidegeeftdefractieaan meteendiametertussen5en 10Urn.Enzovoorts.
Tuil en t Waal, put 26, 7 augustus 2002
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Uitschakelenonderwaterpomp
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— aanschakelenonderwaterpomp
8/7/02000

8/7/021:12

8/7/022:24

8/7/02336

8/7/024:48
Datum, Tijd (uur)

Uit onderzoek vanTimmer etal/') is
bekend dat het verstoppend materiaal uit
organisch materiaal, kleien mineraledelen als
kwarts en kalkbestaat.Organisch materiaal en
kleizijn vervormbaar in tegenstelling tot
minerale delen.Mogelijk levert het weer aanschakelen van deonderwaterpomp voldoende
impuls om organisch materiaal en kleiplaatjes
zodanig te vervormen dat het doordeporiehalzen wordt gesleurd. Bijaccumulatie van
minerale (niet vervormbare) deeltjes opde
boorgatwand kan verstopping vetootzaakt
worden,doordat ééndeeltje de vootliggende
poriehals niet kan passeren ofdoordat brugvorming van meerdere kleinedeeltjes optteedt.
Bijhet uitschakelen van de ondcrwaterpomp
kunnen deeltjes zich herpositioneren en vallen
bruggen uit elkaar. Bijhet weer aanschakelen
van depomp kunnen de betreffende deeltjes
mogelijk wel worden afgevoerd.

8/7/026:00

8/7/027:12

8/7/02824

In het voorgaande isaangegeven dat
mechanische putverstopping door regelmatig
schakelen kan worden beheerst. Uit het onderzoek binnen het project 'Putverstopping' blijkt
dat onder andere putconstructie, -aanlegen ontwikkeling een rolspelen. Het isnu zaak
kennis teontwikkelen waarmee voor iedere
H 2 O -. 182004 37
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individueleputdebedrijfsvoering kanworden
bepaaldwaarbij hetoptreden vanverstopping
wordtvoorkómendanwelgeminimaliseerd.
Datkandoorhetoptimumtezoekentussen
belastingvandeputmetdeeltjes (hetproduct
vanonttrekkingscapaciteit en deeltjesconcentratie)enschakelfrequentie. Binnenhet
bedrijfstakonderzoek énhetBTS-project 'Putverstoppmg'wordtopditmomentgewerkt
aaneeneenvoudiginstrument omditoptimum tebepalen. *
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