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Metingen aandeeltjes in onttrokken
grondwater van pomppurten zijn eerder verricht5'. Uit deevaluatie van verschillende van
deze meringen bleek,dat deze onvoldoende
vergelijkbaar en reproduceerbaar rezijn. Om
goede metingen te kunnen verrichten voor dit
onderzoekiseenapparaat nodigwaarmee niet
alleen dezeeigenschappen worden bereikt,
maat ook eenvoudig, snelen nauwkeurig de
concentratie vanzwevend materiaal in grondwater kan worden gemeten. Een dergelijk
meerapparaat moet deeltjes met groottes in
het gewenste meetbereik (1 à100micromerer)
kunnen meten.Verdermoet hergeschikt zijn
om het tijdsverloop van lage deeltjesconcenrraties temeten. Eendeeltjesreller met lichtblokkade-mechanismebleekhiervoor het
meest geschikt tezijn. Dit apparaat detecteert
deeltjes met behulp van een laserstraal en een
lichtgevoelige celen verdeelrzein een aantal

putten. VanBeek2'steltdat mechanische verstopping wordt veroorzaakt dooi accumulatie
vandeeltjes opdeboorgatwand alsaan twee
voorwaarden wordt voldaan:erzitten deeltjes
in het grondwater eneriseenbarrière russen
deomstortingen deformatie. Eendeelvan de
deeltjes wordr dan ter plaatsevan de boorgatwand afgevangen en verstopt de pompput.
Dezebarrière kan ontstaan tijdens de aanleg
vaneen put, wanneer resten van deboorspoelingachterblijven in poriën rond het boorgat.

Verloopvandeconcentratievanzwevendmateriaal(0groterdanzfj)tijdens
tencontinuetestmetinggedurendevijfdagenopput260pputtenveldTullen
'tWaal(HydronMidden-Nederland).
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Heronderzoek naar deaanwezigheid van
deeltjes had tot doelom een betrouwbare meetmethode teontwikkelen voor veldonderzoek,
een relatietevinden tussen deeltjes en geologie
(lithologie),tussen deconcentratie deeltjes en
het vóórkomen vanpurverstoppingénderelatie russen onrtrekkingsnelheid in het pakket en
deeltjesconcentratie verderre onderzoeken.

Een betrouwbare meetprocedure

In liet kadervan hetdoorSana gesubsidieerde putverstoppin^sonderzoek voerdeKiwa Water
Researchonderzoek uit naardeaanwezigheid van zwevend materiaal in onttrokken^rondwater van
pompputten (zie H^O nr.24/2001, pag. 8-9 .Het doel was tweeledig:ecu relatie aantonen tussen
mechanische verstopping van pompputten endeaanwezigheid van zwevend materiaal e'11 verband
leggentussen de^eologie van watervoerende pakketten endeaanwezigheid van zwevend materiaal.
Hiervooriseen methode ontwikkeld om zwevend materiaal inonrtrokkengrondwaterte meten.
Metingen bij 57putten, verspreid overcl] puttciivelden 111 Nederland, laten zien dat ecu verband
bestaat tussen deconcentratiezwevend materiaal enhetvo'oïkomenvan putverstopping. Overtuigend
bewijsvooreen relatie tussen dcgeologic endeconcentratie van zwevend materiaal isuietgevouden.
Alenigejaren vormt putverstopping een
belangrijk onderzoeksthema voor de waterbedrijven. Eerderonderzoek van Kiwa naar het
optreden van purverstoppingweesuit dat bij
eengroot deelvandepompputten voorde
drinkwaterwinning inNederland mechanische
verstopping optreedt 1;. Dezevorm van purverstopping leidt tot hoge kosten (energieen regeneraties)voor waterleidingbedrijven. Putverstopping brengt debedrijfszekerheid in gevaar
en leidt tot voortijdige vervangingvan pomp-

Over deoorsprong,grootte, samenstelling
en concentratie van hetzwevende materiaal is
nog weinigbekend. Het onderzoek van Timmer e.a.3'vormt het enige aanknopingspunt
wat betreft de samenstelling en herkomst van
het afgezerte materiaal.Het zwevende materiaal in grondwarer dar veranrwoordelijk lijkt te
zijn voormechanische putverstopping, besraat
uit deeltjes met een diameter van ongeveer één
rot honderd micromerer. De geaccumuleerde
deelrjes zijn van nature aanwezig in het
grondwater en bestaan voornamelijk uit formatiemateriaal 3 H

Relatietussengeologischejormatieendeeltjesconcentrariebij normale
bedrijfsvoering.
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Meetprocedure veldmetingen
• Zorgdatallemeetapparatuur enslangenvantevorengereinigd
zijn;
• Voorelkemetingmoeteenputminimaaldrieuur in bedrijfzijn
geweestendemonsterkraan hebbengelopen.Dankandestationaireconcentratiewordengemeten.Hierbij moetdedeeltjesconcentratiegedurendeminimaal 15minuten constant blijven;
• Omdeconcentratiepiekafkomstiguitdeomgevingvanhetputfilter tekunnenmeten,ishetnodigomdeputeenkeeruiten
aanteschakelen.Doordedrukgolvendieopgewektwordendoor
hetabrupt uit-enaanschakelen vandeonderwaterpomp,kunnenkortedeeltjespulsen uitdeomgevingvandemonsterkraan
vrijkomen.Enkeleminuten nahetaanschakelenarriveerteen
deeltjespiekuitdeomgevingvanhet putfilter/boorgatwand.
Dezepiekkanmogelijk extrainformatie opleverenovermechanischeverstopping.Binnenditonderzoekishieraangeenaandachtbesteed;
• Nahetbereikenvandepiekconcentratiemoetnogenigetijd
wordengemetenomookdevormvandeafname tekunnen
meten.
VeldopstelliitgmputtenveldRodenhuii.
klassen.Dezedeeltjesteller isgemakkelijk aan
tesluitenopdemonsterkraan vaneenput,
waardoor hernietnodigisom ingrijpende
veranderingen aandeputuittevoerenvoor
eenmeting.Omdatookandere deeltjes
geregistreerd zullenworden,dieniet afkomstigzijnuithetwatervoerendpakket,ishet
belangrijk omsteedsdezelfde, betrouwbare
meetmethode tegebruiken.Daarmeekanher
effect vande'verstorende'deeltjes opdemeetresultatenwordengeminimaliseerd (bijvoorbeeldheteffect vandeeltjes uitdemonsterkraan).Deontwikkeldeprocedureisgetest
tijdenseenveldexperimentophet puttenveld
Tuilen'tWaal(HydronMidden-Nederland).
Afbeelding 1 toonthetresultaatvaneencontinuemetinggedurendevijfdagen.
Dehogepiekeninafbeelding 1zijnveroorzaaktdoorhetaan-enuitschakelenvande
onderwaterpomp tijdens hetspoelenvande
filters inhetzuiveringsgebouw.Deputstond
vooraanmdebedrijfsvoering, zodathijnagenoegcontinu inbedrijfwasenalleeninde
vroegeochtendeenpaarkeerschakelde.Naelke
schakelperiodebleekde deeltjesconcentratie
naareenconstantewaardetegaan.Dezestationaireconcentratieisindegrafiek aangegeven
meteenhorizontalelijn.Dezestationaireconcentratiewordtalsrepresentatiefvoorhetonttrokkengrondwaterbeschouwd.Nahetschakelenvandeputduurdehetaltijdenkeleuren
voordatdezeconcentratiebereiktwerd.Nadat
testmetingen warenuitgevoerd,iseendefinitievemeetprocedureopgesteld(ziekader).
Metingen op locatie
Vervolgenszijn metingenuitgevoerdbij 57
puttenopelfputtenvelden,tijdens denormale

bedrijfssituatie. Voordeselectievandeputten(velden)iseenaantalcriteriagehanteerd:
voldoendeinformatie overdehydrochemie,
lithologievanhetwatervoerendpakket,putconstructieenbedrijfsvoering, voldoende
spreidingvangeologischepakkettenvoorhet
onderzoeknaarderelatietussengeologieen
aanwezigheidvandeeltjes,geenputtendiezelf
deeltjes zoudenkunnenafgeven (hout,roodkoper)eneenvoorkeurvoorputten meteen
kortputfilter,zodatduidelijk isaanwelkpakketwordtonttrokken.
Demetingenzijnuitgevoerdbij39verstoppendeen18niet-verstoppendeputten.In
allegevallenbleekhetonttrokken grondwater
zwevendmateriaaltebevatten.Deconcentratievandeeltjesgroterdanz\i varieerdevanéén
tot 120deeltjes perml.Deresultatenzijnverwerktineenmatrixmetallegegevensover
watervoerend pakket,putconstructie,hydrochemieenbedrijfsvoering.Metbehulpvan
dezematrixzijntientallenvariabelen,onder
anderedeconcentraties ijzerencadmium,de
srroomsnelheid inwatervoerend pakket, filterlengte,bouwjaar, geologie,grootteverdelingen
boormethode,onderzochtoprelatiemetdeeltjes.Debelangrijkste resultaten wordenhier
gepresenteerd.Vooreenoverzichtvande
geheleanalysewordtverwezennaarhet afstudeerverslag.
De relatie tussen deeltjes en
geologische formatie
Indeliteratuur wordtvermelddatdedeeltjes uitdeformatie zelfafkomstigzijn.De
veronderstellingvaneenrelatietussendeeltjesconcentratie engeologischeformatie ligt
danvoordehand.Eenduidelijkerelatiewerd

echternietgevonden.Tweeformaties hebben
eenaanzienlijk lagereconcentratiedanandere
formaties (Harderwijk enMaassluis/Oosrerhout),maardespreidinginconcentratievan
deoverigeformaties istegrootomeencorrelatieaantetonen(zieafbeelding 2).Deformatienaam isgeengoedevariabeleomderelatietussengeologieendeeltjes aantetoetsen.Binnen
éénformatie kaneengrootverschilinsamenstellingvanhetwatervoerendpakketvoorkomen.Denaamiseenaanduidingvande
afzettingsperiode (tijd)enismeestalniet
karakteristiek vooreenbepaaldeafzetting:de
lithologievarieert.Hetisdaarombeteromte
kijkennaareenrelatietussendeeltjes ende
samenstellingvandeondergrond (korrelgrootte,sorteringvanhetzandenpercentage bijmengselsvanklei,leemenveen).Ditiswel
geprobeerd,maardebeschikbaregegevens,
zoalsdelithologievandewatervoerendepakketten,warenlangnietaltijd voldoendevoor
analyse.
Meergedetailleerdeinformatie overde
lokalegeologieresulteerthopelijk welineen
relatiemetdeeltjes.
De relatie tussen deeltjes en
putverstopping
Vanwegehetmechanischeverstoppingsprocesverwachtenweeenrelatietussen
mechanischeverstoppingen deeltjesconcentratie.Afbeelding3 toontvoorniet-envoor
wei-verstoppendeputtendeverdelingvande
gemetendeeltjesconcentraties. Deindelingin
verstoppendenniet-verstoppend isaangegevendoorhetbetrokken waterleidingbedrijf
Beidegroepenzijneerstop100procentgesteld
endaarnaverdeeldovereenaantalconcentratiecategorieën.
H 2 0 f 1-2004
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Relatietussenverstoppendeennier-verstoppendeputtenendeeltjesconcentratie.

Aß).4:

Concentratievanzwevendmatenaal inhetonttrokken^rondwaterahjunctie
van onttrekkingcapaciteit (flux op de boorgatwand.) De putten teVeghel verstoppen niet, die te Helmond wel. Uit dezegrafiek kan voor de putten in Hel-

Putten zonder verstoppingsproblemen
hebben lagere concentraties;cTo procent valt
binnen delaagste concentratiecategorie.Verder is in afbeelding 3 tezien dat de niet-verstoppende putten (binnen dit onderzoek) niet
inde hoogste categorieën voorkomen.Voor
verstoppende putten werd verwacht dat deze
voornamelijk hogeconcentraties deeltjes zouden bevatten, maar het onttrokken grondwater van dezeputten vertonen een meer
gelijkmatige verdeling over alle categorieën.
R e l a t i e t u s s e n d e e l t j e s e n d e flux o p
de boorgatwand
Bijonttrekking vangrondwater door
pompputten neemt destroomsnelheid van het
grondwater toedoor de radialegeometrie.De
stroombanen convergeren en hierdoor zalde
sleepkrachr van hetgrondwater toenemen.
Aangehechte deeltjes zullen daardoor eerder
van de matrix loslaten. Bovendien zorgt detoenemende stroomsterkte ervoor dat de deeltjes
gemakkelijker insuspensie kunnen blijven.
Eenrelatie tussen stroomsnelheid en deeltjesconcentratie ligt dus voor dehand. Een grotere
snelheid zal resulteren in een grotere deeltjesconcentratie.Om deze hypothese te onderzoeken zijn deeltjesmetingen uitgevoerd bij
verschillende onttrekkingcapaciteiten van een
put.Afbeelding 4toont deconcentratie van
deeltjes in het onttrokken grondwater als
functie vande flux opde boorgarwand: russen
beide blijkt inderdaad een relatie te bestaan. In
degrafiek istezien dat eenaantal curves
bestaan uit tweedelen. Het eerstegedeelte is
vlaken het tweedegedeelte isveelsteiler (purten Helmond).Dit knikpunt geeft het optimaledebiet aan,waarbij de afgifte van deeltjes
noglaagen acceptabel is.Bovendit knikpunt
worden veelmeer deeltjes gemobiliseerd enzal
deputverstopping aanzienlijk verergeren.
Deze relatie isechter welspecifiek voor iedere
put, vanwege verschillen in putconsttuctie en
lokale omstandigheden.
Uit afbeelding 4blijkt tevensdat bij de
putten van pompstation Vegheleen verhoging
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mond een kritische capaciteit worden afgelezen, waaronder de verstoppingsnelheid veelgennger zal zijn.

vande flux geen steile toename tot gevolg
heeft. Blijkbaar bevathet watervoerend pakket
inVeghelnauwelijks zwevend materiaal. In
Veghel isdan ookgeen mechanische verstopping, in Helmond wel.
Conclusies
Dit onderzoek naar de relatie tussen het
optreden van mechanische verstopping en de
hoeveelheid zwevend materiaal in het grondwater heeft meer inzicht opgeleverd in het
mechanische verstoppingsproces:
•

•

•

•

•

Eenbetrouwbare meetmethode is ontwikkeldom snel en eenvoudigdeeltjes in
opgepompt water te meten;
Een relatie tussen deeltjesconcentratie en
degeologische formatie isniet gevonden,
omdat de formatienaam geen goede variabeleisom derelatietussengeologie en
deeltjes te toetsen.Verder wasde beschikbaregeologischedara nier gedetailleerd
genoegom tegebruiken indeanalyse.Met
behulp van precieze informatie van de
lithologie vetwachten weweleen onderscheid te kunnen maken;
Demeetresultaten tonen aan dat grondwater in niet-verstoppende putten (zeer)
lageconcentraties deeltjes bevat.De relatie
tussen geringe aanwezigheid van deeltjes
en niet optreden van putverstopping is
hiermee bevestigd;
Voorverstoppende putten isechter geen
duidelijke relatie tussen deeltjesconcentratieen verstoppinggevonden. Verwacht
werd dat dezevoornamelijk hoge concenrrariesdeeltjes zouden bevatten, maar de
concentratie vandeeltjes in verstoppende
putten variëren van laagtot hoog;
Tussen deeltjesconcentratie in het onttrokken grondwater en flux op de boorgatwand bestaat een niet-lineair verband.
Dezerelatie isspecifiek voor iedereput en
kangebruikt worden om voor die put een

optimaal onttrekkingdebiet vastte stellen
door het knikpunt in decurvete bepalen.
A a n b e v e l i n g e n voor verder o n d e r z o e k
• Met nieuwe,meer gedetailleerde gegevens
over de lithologie van watervoerende pakketten een hernieuwde analyse maken om
een relatie aan tetonen tussen het watervoerend pakket en de deeltjes;
•

•

•

Uitvoeren vansectiemetingen over het
filtertraject. Naar verwachting zalde concentratie over het filtertraject verschillen
vanwege een variabele flux en deveranderende samenstelling van het pakket;
Tijdens demeting monsters nemen waarmee met behulp van SEM-microscopisch
onderzoekde samenstelling van de aanwezigedeeltjes kan worden bepaald.Deze
deeltjessamenstelling kan dan worden vergeleken met desamenstelling van het
watervoerend pakket;
Herhalingsmetingen uitvoeren om vast te
stellen ofdedeeltjesconcenttatie verandert
inde tijd.
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