PLATFORM

terspleetbreedte van één millimeter. Deze filterspleetbreedte is afgestemd op het pakket,
dat ter plaatse van hetfilter bestaat uitfijn tot
matiggrofgrind. Lokaalisdit pakket sterk
zandig ontwikkeld enbevat het stenen of
leemlaagjes.
Bijdeoplevering van pompput 11 is ervoor
gekozen om deze metjutteren door middel
van perslucht schoon tepompen. Het idee
daarachter was om dezogeheten skin (een versmeerd laagje leem, kleioffijn zand dat nahet
boren opdeboorgatwand achterblijft) te verwijderen.

Beterinzichtinputverstoring
doorflowmetingenénhoogfrequentestijghoofltemetingen

Stijghoogtemetingen en flowmetingen
In 2001 zijn inallepompputten van Heel
drukopnemers gehangen.Inperioden waarin
eenput individueel schakelt, kan de afpomping van dezeput worden gevolgd.Voor
pompput 11 zijn degemeten stijghoogten en
dedaaruit afgeleide afpomping weergegeven
in afbeelding 2.
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Alenkelejaren worden drukopnemers ingezetvoorhet hoogfrequent meten van stijghoogten in waarnemingspuften. Deze metingen leveren veel extra informatie opovergrondwaterstromingen. Bij de
inrichting van waterproductiebednjj Heel fWML)in2001zijn voorhet eerstook pompputten voorzien van drukopnemers. De.gedachte hierachter is0111 met hoogfrequente metingen het proces van
putverstopping heter inzichtelijk temaken. Doorcombinatie vangegevens(flowmetingen en bepaling van het specifekedebiet) ontstaat een beter beeld van hetverloop van purverstopping, hetejfect
van schakelen endeplaats waar verstopping optreedt. Dezecombinatie vangtgtvtns isuitgewerkt
voorpompput 11teHeel, waardoor ecu beter beeld isontstaan van deplaats 111 deput waar verstopping optreedt. Het onderzoek maakt deel uit van het BTS-projcct purvcrstoppiiig, waarin WML participeert.
Waterproductiebedrijf Heel,waar hoofdzakelijk oppervlaktewater wordt onttrokken
nadat het een bodempassage heeft ondergaan,
heeft een aantal pompputten diealleen anaë-

Afb.1:

roobgrondwater onttrekken. Onder andere
pompput 11iszo'n put (zieafbeelding 1).
Pompput 11heeft een aaneengesloten filter van 19meter (18tot 37m. -mv) met een fil-

Grondwatersrromiiignaarpomppur11(situatiefebruari2002).
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BEKKEN

Gelijktijdig met de flowmmetingcn is van
pompput 11het specifieke debiet bepaald. Ook
indeperiode daarna ismet regelmaat het specifieke debiet van pompput 11 bepaald. Despecifieke debieten berekend uithand- en hoogfrequente stijghoogtemetingen zijn
opgenomen intabel1.
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Combinatie van stijghoogtemetingen, flowmeting enhet specifieke
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Bijde realisatie van pompput ir zijn flowmetingen vóór en nahet ontwikkelen uitgevoerd.Doel van dezemetingen wasom inzicht
te krijgen inhet effect van ontwikkelen op verstopping van deput. De flowmeting, aangevuld met een beschrijving van de bodemopbouw, isopgenomen inafbeelding 3.
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Degrootte van de afpomping inde pompput isafte lezen uit deschakelmomentcn. Met
degestippelde lijn is het verloop weergegeven.
Deafpomping blijkt ondanks het constante
debiet van deput teveranderen. Opvallendis
dat tijdens de vrijwel continue bedrijfsvoering
in periode 2deverlaging van dewaterstandbij
het schakelen groter wordt.Aan het einde van
periode4isdeverlaging vandewaterstandbij
schakelen weergeringer geworden. Tot eind
november 2002blijkt dezevervolgens verderaf
te nemen.
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Uit tabel 1 blijkt dat tijdens het ontwikkelen van deput het specifieke debiet ruim
anderhalfkeerzogroot wordt. Opbasis van de
flowmeting (afbeelding 3)leiden weafdat deze
toename toeteschrijven isaan verhoging van
devolumestroom uitdebodemlagen van 18-22
H 2 O H17-2004
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meterenvan24-28meter.Juistdezebodemlagenbevatten stenen(heterogenelagen).De
bodemlaagop 29meter-mvlaateenverslechteringvandevolumestroomzien,terwijldeze
laagookstenen bevat,De bodemlagen tussen
30en36meter hebbeneenhomogeneopbouw;
devolumestroom indebodemlagen wijzigt
nauwelijks alsgevolgvanhetontwikkelen.
Lokaallijkenzezelfsenigszinsteverslechreren.
Inafbeelding 2 isduidelijk zichtbaardat
tot 29 november 2001 pompput 11 geregeldis
geschakeld (periode 1). Hetspecifiekedebietin
dezeperiodeisgelijkaanhetspecifieke debiet
bijoplevering.Van29 november 2001 tot 8
februari 2002isdeputvrijwelcontinu in
bedrijf,destijghoogteverandering bijschakelenvande pompneemt toe. Indezeperiode (2)
blijkt hetspecifiekedebietruimtehalveren.
Decombinatievanstijghoogteverandering in
depompputenafname vanhet specifieke
debietduidtopverstopping.Verstoppingop de
boorgarwand blijkt hetoverheersendeverstoppingsprocesbijpompput 11tezijn.Na8februariisdeput uitbedrijfgegaan(periode3),om
vervolgensop28maartweerinbedrijfte
wordengenomen(periode4). Vanaf5aprilisde
put frequent geschakeld.Langzaam herstelt
hetdebietvandeputzichweertotongeveer
driekwartvanhetoorspronkelijke specifieke
debiet.Deverstoppingindepompput neemt
dusweera£

Stijghoogte Pompput 11te Heel
(2) continue
onttrekking

(6)continue (7)vrijwelgeen
onttrekking onttrekking

(4) frequent

datum (november 2001-november 2002)

Afb. z:

Snj(ghooigtemetmigen pompput 11 teHeel,aangevuld metenkele karkateristiekeperiodenwaarin de a/pompmg verandert onderinvloedvan het ontrrekkingsreigimeen/o/deom^evingsstij^hoogte. Het laatste treedt
opinheteerstedeelvan periode(2). Hetverloopvandestijghoogteismeteen^estippelde lijn aangegeven.

A/b.3:

Flowmeting en bodemopbouw pompput 11.

Fijn lot matiggrof grind,stattzandig (zea-grof).
tunk leem| - leanlaagjes)
HLminMiiitrn PP 11

Fijn lotzea a o fgrind,matigzandig(uiterst aof), stenen

Matiglot zea grafsoiiittzwakzandig(iiilav!grof), stenen

Vermoedwordtdathetschakeleneenvergelijkbaareffect heeft alshetontwikkelenmet
jutteren.Hetprincipeisnamelijkhetzelfde;de
waterkolom indeputwordtplotselingverhoogdofverlaagd.Bijherhalingvanflowmetingeninpompput 7teHeel,diewerduitgevoerdnadathetspecifiekedebietvandeput
tijdens eencontinuebednjfsfase wasafgenomen1',isgeblekendatjuistdebodemlagenmet
grotevolumestroom bijcontinue onttrekking
verstoppen.

Fijn lotmatiggrofgrind,sterkzandig(uiterst grof).
bink gjfjze leem j - leqnlaagjeis!)

Fijn lotmatiggrofgrind,zwnkzandig(nita-stgrof),stenen

::nul,stok zandig(uitcrsl a of), stenen
Matiggrofgrind,stat:zandig(uiterstgrof

Uitersl grofzand,stat grindig (fijn)

Conclusie
Doorhoogfrequente stijghoogtemetingen
inpompputten incombinatiemet flowmetingenishetprocesvanputverstoppingvoor
pompput 11 teHeelbetergekarakteriseerd en
gelokaliseerd.Opbasisvandestijghoogtemetingen isbepaalddatinpompput ri sprakeis
vanverstopping op deboorgatwand.Doorontwikkelingvandeputbijopleveringendoor
hetschakelenvande pompverbeterthetspecifieke debietvande bovenstegrove,heterogene
lagen,terwijlanderelagenenigszinslijkente
verslechteren.Ditfenomeen is waarschijnlijk
eencombinatievanbodemopbouw,stroomsnelheidendiametervanhetfiltergrind.Deze
laarsteparameter is bepalendofverstoppende
deeltjes (zandenmogelijkslib)aldannietde
30
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1unwind. ;kik/<in,liüuuuisi uul)

Uiterst grofzand.stelt a inrfdig (fiin)

boorgatwandkunnenpasseren.Datdoorcombinatievanhoogfrequente stijghoogtemetingenenschakelmoment putverstopping
beheerstkanworden,wordtverder uitgewerkt
ineenbijdrage indevolgendeH202).Ookinteressantis deparalleldiegetrokken ismethet
ontwikkelenvaneenputmetjutteren.Als
doorjutteren decapaciteitvandepompput

wordtvergroot,magverwachtwordendat
schakeleneenpositiefeffect heeft op hetvoorkomenvanputverstopping.
Vervolgonderzoek
Naaraanleidingvanhetverschilbinnende
putinstroomsnelheidenbodemopbouwen
hetvermoedeverschilineffect als gevolgvan
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schakelen,wilWMLoppompput 11 vanHeel
eenuitgebreideproefuitvoeren.Voordeze
proefiseenspecialeflowmeter noodzakelijkdie
tijdensonttrekkingonderdepompkan blijven
hangenengeregeldoverdelengtevanhet fdter
de inkomendevolumestroom meet.Opbasis
vandezegegevenskunnenwijzigingen vanhet
specifiekedebietvandeputperlaaginzichtelijkwordengemaakt.Hetisnoodzakelijk dat
deputovereenlangereperiodewordtgevolgd,
waarbijdeplaatsvanverstoppingindeput
doordecombinatievanflowmetingmet stijghoogtemetingen kanwordenopgespoord.Per
laagkandanmogelijkderelatietussende
stroomsnelheidopdeboorgatwand endeverstoppingssnelheid wordengelegd.
Bijnieuweputtenwordtgevolgdoftijdens
jutterendeputcapaciteitverbetert.Alsdatzo
is,isereenaanwijzingomtijdens bedrijfsvoeringperiodiek teschakelenendaarmeever-

Tabel1

stoppingtevoorkomen.Hetuitvoerenvaneen
flowmeting, voorennaveranderingvanhet
specifiekedebietvaneenput,geeft aaninwelkebodemlaagdewijziging isopgetreden.Vergelijking metdeboorbeschrijving ende filtergrindomstorting kunnenmeerinzichtgeven
indetoedrachtvandeverschillen.Tevenskan
hetregeneratiemoment endewijzevanregeneratieafgestemd wordenopdelocatieende
aardvandeverstopping.

specifiek
debiet
(m 3 /h.m)*

type
meting

oplevering

vóórjutteren (ontwikkelenvandeput)
najutteren
7tot 29november; 2001
20december2001

81

handmatig
handmatig
drukopnemers
drukopnemers
drukopnemers
drukopnemers
drukopnemers
drukopnemers
drukopnemers
drukopnemers
drukopnemers
handmatig

8februari2002
28maart2002
5tot26april 2002
16augustustot 12 september2002
21 september2002
10oktober 2002
7januari2003
25aptil2003

6
7

Heel, purvetstopptng/ontwerp puttenjast 1.Waterleiding
Maatschappij Limburg.
2)

BeekC.van et al. (2004).Zei/regenererende pompputten.
Frequent schakelen voorkomt mechanische putverstopping.
H ; Onr. 18.

Verloop specifiek debiet pompput 11te Heel.

datum

4

1) Juhdsz-HoltermanM., C.van Beek enC.Janssen{1997).

Inhetkadervanditonderzoek,datmede
wordtondersteunddoorhetministerievan
EconomischeZaken(Senter)viahetBTS-subsidieprogramma,zullendekomendeperiode
meermetingeninputtenvelden meteenverschillendebodemopbouwworden uitgevoerd.
Hetisessentieelomdaarbijzowelcontinue
stijghoogtemetingen alscontinue flowmetingenuittekunnen voeren. *

periode (zie
ook afb. 2)

1
2
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