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Zettingenbijafwisselend
onttrekken/infiltrerenen
variërendeonttrekkingen
DRS. B. DRIJVER, IF TECHNOLOGY

Bijdeberekeningvan zettingenabgevolgvan eengrondwateronttrekking wordenvaakaannames
gedaan tervereenvoudiging van de berekening.Alsmenbijeenvariërendeonttrekking uitbaatvan
destationairesituatie bijmaximaaldebiet, kaneenbeduidendgroterezettingwordenberekenddan
wanneerdevariatievandeonttrekking wordtmeegenomen indeberekening. Ditgeldt inversterkte
matebijafwisselend infiltreren enonttrekkenzoalsbijAquiferStorage Recovery,/lSR'enbij
koiide-/warmtcopslag.Metbehulpvaneengrondwatermodel inMicroFEM isdewaterspannirtgin
ecukleilaag bijeenafwisselend onttrekkendeninfiltrerendsysteem berekend. Hieruit blijktdatbij
eenopslagsysteem hetovergrotedeelvandezetting optreedtindeperiodetussenaanvang van de
onttrekking enhetmomentdatwordtovergegaan totinfiltratie indezelfde bron.Bi)onttrekkingen
metecuvariërend debiet treedteensoortgelijk effect op.Metnamebijdikkezettingsgevocligelagen
kandemaximaal optredendezetting hierdooraanzienlijk kleinerzijn dandezetting indestationairesituatie bijmaximaal onttrekkmgsdcbiet.
Zettingenalsgevolgvangrondwateronttrekkingenwordenvaakberekend metde
methodevanTerzaghiofKoppejan.Beide
methoden leidentotdeberekeningvaneen
eindzettingdiezaloptreden wanneerdemaximalebelastingoneindiglangstandhoudt.In
depraktijk hangt hetdebietvandeonttrekkingechterafvandevraagvandegebruiker,
watbetekentdathetdebietaanzienlijk kan
variëren.Omdatveeltijd nodigkanzijnvoordatdewaterspanningen ineenzettingsgevoehgelaagdestationairesituatie(evenwichtssituatie)bereiken,zalbijeenvariërend debiet
deevenwichtssituatieveelalniet bereikt
worden.Metnameinsituatieswaarbij afwisselendwordtonttrokkenen geïnfiltreerd
(maarookbijonttrekkingen diesterkvariëren],kandaardoor hetverschiltussendewerkelijkoptredendezettingendeeindzetting,
diewordtberekend metTerzaghiofKoppejan,
flink oplopen.
Bijkoude-/warmteopslagenA5Rwordt
dezelfde bronafwisselend gebruiktomgrondwaterteonttrekkenenteinfiltreren.Naeen
periodevaninfiltratie isdewaterspanningin
dezettingsgevoelige laaghogertenopzichte
vandesituatievoordeingebruikname vanhet
systeem.Daardoorduurt hettenopzichtevan
34 H 2 O

182002

heteersteonttrekkingsseizoen langervoordat
deminimalewaterspanningdienaheteerste
onttrekkingsseizoen isopgetreden,bereiktkan
worden.Wanneerjaarlijks ongeveerevenveel
wordtonttrokkenalsgeïnfiltreerd, treedt
daaromeengrootdeelvandemaximaaloptredendezettingopindeeersteperiodewaarin
wordtonttrokken(dewaterspanninginde
kleilaagisbijaanvangvandeonttrekking
immersnog'nul'enerheerstgeen'overdruk'
zoalsnaeenperiodevan infiltratie).
Inditartikelwordtditverschijnsel geïllustreerd aandehand vandeberekeningvande
zettingtengevolgevaneen koude-/warmteopslagsysteem.

Tabel1:

Uitgangspunten
Uitgegaanwordtvaneenkoude-/warmteopslagsysteemmetdriekoudeendriewarme
bronnen inhetderdewatervoerendepakket.
Bovenhetderdewatervoerendepakketbevindt
zicheen45meterdikkekleilaag,waaropde
zettingsberekeningen inditartikelgeconcentreerd zijn.
Indezomerwordtuiteendrietalkoude
bronnen maximaal410kubiekemetergrondwaterperuuronttrokkenentegelijkertijd in
eendrietalwarmebronnengeïnfiltreerd. Inde
winterwordtuitdewarmebronnengrondwateronttrokkenmeteendebietvan 160
kubiekemeterperuur enindekoudebronnen
geïnfiltreerd. Indezomerperiodegaathetom
hetverpompenvanmaximaal450.000kubieke
metergrondwater, indewinterperiodeom
maximaal495.000kubiekemeter.Wanneerin
hetzomerseizoencontinu methetmaximale
debietgrondwater wordtverpompt,isin46
dagendemaximalehoeveelheidgrondwater
verplaatst.Indewinterzijn hiervoor 129dagen
nodig.
Deberekeningvandezettingvandekleilaagvindtplaatsbijdekoudebronmerde
grootstestijghoogteverandering. Indezomer
ligtdestijghoogteaandeonderzijde vande
kleilaag4,5meterverlaagd,indewinter 1,7
meterverhoogd.Aandebovenzijdevandekleilaagisdestijghoogteverandering verwaarloosbaarklein.
Dezettingindeevenwichtssituatie issterk
afhankelijk vandeeigenschappen vandekleilaag.Bijzettingsgevoeligekleizaldeevenwichtszettingbeduidendgroterzijndaninhet
gevalvansterkzandigeklei.Doordeweerstandvandekleilaagtegenstromingduurt het
eenzekeretijd voordathetwateruitdekleilaagwegstroomtendewaterspanning(en
daarmeeookdezetting)deevenwichtssituatie
bereikt.Detijd diehiervoornodigis,wordtde
hydrodynamischeperiodegenoemd.Naafloop
hiervanis99,4procentvandeevenwichtszettingbereikt,hetgeenwordtgezienalshet
praktischeindevandezetting.Dehydrodynamischeperiodezalinhetgevalvande
slechtdoorlatendezettingsgevoelige kleiveel
langerzijn danbijgoeddoorlatendesterkzandigeklei.
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Berekeningen zijn uitgevoerd voor een
scheidende laagmet de verschillende samenstellingen die in bijgaande tabel zijn weergegeven (NEN blad 6740,pag.zoJ2)'3).

D:

dikte van de kleilaag [m]

Dezetting in deevenwichtssituatie wordt

T:
t:

tijdfactor [-]
tijd na aanvang van de verlaging [d]

berekend volgens Koppejan:

Detijdfactor kan worden berekend met:
Voorde hydrologische berekeningen is
een verticale doorlatendheid van 0,005 m / d
(=5x10-8m/s) aangehouden voorde klei in de
scheidende laag,eengroot verschil met de in
de tabelgenoemde waarden voor klei.De reden
van dit verschil isdat deeffectieve verticale
doorlatendheid van een kleilaag in de hydrologiewordt bepaald door demeest doorlatende
delen (dezandige delen), welke relatiefongevoeligzijn voor zetting. De grondmechanica
houdt rekening met demeest zettingsgevoelige lagen (met eenveelkleinere verticale doorlatendheid).In degrondmechanica worden daarom veellagere waarden voor de doorlatendheid
van een kleilaag aangehouden dan in de hydrologie,namelijk 10 s à ïo -11 m/s4ï).

Cp:
Q:

T-t/Tj
waarin:
T|,: hydrodynamische periode [d]
Delengte van de hydrodynamische periode
kan alsvolgt worden berekend:
Th=D 7 C v
waarin:
cv:
consolidatiecoëfficiënt [m2/d]

K

Yw*a , m v

Analytische berekeningen
DeTechnische Adviescommissie voor de
Waterkeringcni]geeft de volgende formule om
deverandering van de waterspanning in een
kleilaag te berekenen alsgevolgvan een plotselinge constante wijziging van de waterspanning onder de kleilaag (aan de bovenzijde van
de kleilaag heerst een constante potentiaal):

waarin:
kv: verticale doorlatendheid van de kleilaag

[m/d]
yw:
g:
mv:

dichtheid van water [kg/m!]
valversnelling [m/s2]
samcndrukkingscoëfficiënt [m2/N]

Desamendrukkingcoëfficient is te berekenen
(j)(z,t)=(t) 0 (z)-#

sinh[(i-z/D)/VzT]

m, =

Alsdeverlaging vande waterspanning
veel kleiner isdan deinitiële waterspanning
(d<))/())0kleiner dan 0,01),dan isdebereikte zetting nagenoeg recht evenredig met de maximaal opgetreden verlaging vande waterspanning.Door het oppervlak onder dedikke lijn
(eindezomer) tedelen door het oppervlak
onder dedunne lijn kan dan berekend worden
welkdeelvan deeindzetting bereikt isaan het
einde van deeerste zomer.Afbeelding 1 laat
zien dat aan het einde van het eerste zomerseizoen vier procent vande evenwichtszetting
isbeteikt. Door middel van modelberekeningen isbepaald hoedezezetting zich verhoudt
tot demaximale zetting na enkelejaren koude-/warmteopslag.

D • 0,5

waarin:
Z:
Zetting indeevenwichtssituatie (na
oneindig lange tijd) [m]

Verouderingvandeivaterspoimingaanheteindevan deeerstezomer(dikkelijn:analytischeoplossing).De
dunnelijnisdeevenwichtssituatie.Debolletjes tonenderesultatenvanMicro-FEM.
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Verandering waterspanning [meter waterkolom]
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In de bovenstaande formule van Koppcjan
wordt voor t veelaleen waarde van 10.000
dagen aangehouden ('oneindig lange tijd').De
berekeningen concentreren zich op het seizoen
waarin de stijghoogteveranderingen het
grootst zijn: het zomerseizoen. Met bovenstaande formules isdewaterspanning in de
scheidende laagberekend aan het eind van het
eerste zomerseizoen voor de in tabel ï
genoemde lithologiën. Hierbij wordt uitgegaan van desituatie waarin met maximaal
debiet wordt gepompt totdat de maximale
waterhoeveelheid voor het betreffende seizoen
isverplaatst. Voordezomer betekent dit dat
gedurende 46dagen een verlaging van4,5
metet onder de scheidende laag wordt vastgehouden. In afbeelding 1 ishet verloop van de
waterspanning na 46dagen weergegeven wanneer descheidende laagbestaat uit slecht
doorlatende zandige klei (zietabel 1 voor
eigenschappen). Uit dit verloop isde zetting
aan het einde van deeerste zomer berekend.

uit:

sinhfi/vSr]

waarin:
<j)(z,t): waterspanning op tijdstip ten diepte
z[kN/mz]
(j)0(z): initiële waterspanning op diepte
z[kN/m2]
d(|): grootte van de verlaging van de waterspanning onder de kleilaag [kN/m2]
z:
verticale afstand tot de onderzijde van
de kleilaag [m]

A/b.1:

Primaire zettingsconstante [-]
Seculairezettingsconstante [-]
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•Situatie na46dagen (analytische oplossing)
Situatie na46dagen (resultaat MicroFEM)
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- Evenwichtssituatie
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Met behulp van het hydrologische softwarepakket MicroFEM kan het verloop van de
watetspanmngen indekleilaagworden berekend. Om het styghoogteverloop zo nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen, isde scheidende laagonderverdeeld in 18deellagen.
Iederedeellaagbestaat uit een fictieve scheidende laag (dikte van nul en een bepaalde weerstand) en een watervoerend pakket (doorlaatvermogen van nul en bepaalde dikte).De dikte
vandedeellagen onderin dekleilaag iszeer
klein (onderste deellaag isvijfcentimeter dik)
en loopt op naar de top van de kleilaag (dikte
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bovenstedeellaag istien meter).Het invoegen
van watervoerende pakketten in de eerste
scheidende laag isnodigom het mogelijk te
maken stijghoogten binnen de scheidende
laag teberekenen en een bergingaan de scheidende laag toe tekennen. Voorde bergingscoëfficiënt geldt bij benadering:

waarin:
S:
bergingscoëfficiënt f-)
g:
valversnelling (m/s2)
D n : dikte van de betreffende laag(m)
Met het model zijn de waterspanningen
in de kleilaag berekend nadat onder de kleilaag
gedurende 46dagen een verlaging van4,5
meter isvastgehouden. Uit afbeelding 1blijkt
dat de resultaten van deanalytische methode
en het MicroFEM-modelgoed overeenkomen.
Het MicroFEM-model kan daarom
gebruikt worden voor de berekening van de
watetspanningen in de kleilaag vooreen situatie waarin destijghoogte onder de kleilaag
varieert (eenvariabele onttrekking). Deberekeningen zijn uitgevoerd voor een periodevan
driejaar. In het zomerseizoen heerst 46dagen
een verlagingvan4,5meter en in de winter
gedurende 129dagen een verhoging van 1,7
meter. Inde tussenliggende perioden (lente en
herfst, beide95dagen) ishet systeem in rust en
destijghoogteverandering onder de kleilaag
nul.Voorde berekeningen iseengrotere verticaledoorlatendheid gebruikt dan voor het
gepresenteerde in afbeelding 1 om goed presenteerbare resultaten te krijgen.

gen blijkt dat na deeerstezomer de waterspanning in een deel van de kleilaag nog iets
toeneemt. Deverlagingen die in het eerste half
jaar zijn bereikt worden niet noemenswaardig
meer overtroffen in de hierop volgendejaren.
Dezetting neemt tijdens deeerste herfst
nog toemet circazes procent ten opzichte van
dezetting aan het eind van deeerstezomer. In
detwee volgendejaren wordt deverlaging van
dewaterspanning, die isbereikt in de eerste
zomer en herfst, nogslechtszeer minimaal
overtroffen en neemt dezetting nogmet minder dan één procent toe.
Degepresenteerde berekeningen gelden
voor een slecht doorlatende klei.Ook doorgerekend zijn enkelemodellen voor kleilagen met
andere eigenschappen. Uit deresultaten hiervan blijkt dat in allegevallen dezetting na het
eerstezomerseizoen nogslechts zeer beperkt
toeneemt. Bij hogeverticale doorlatendheden
isdemaximalezetting na het eerste zomerseizoen bereikt. Bijlage verticale doorlatendheden neemt de na het eerste zomerseizoen
bereikte zetting nog toe met maximaal tien
procenr (mcr name m deeerste herfst).

Conclusies
•

•
Deverandering van de bodemconstanten
alsgevolg vandeopgetreden zetting is niet
meegenomen in demodelberekeningen. Dit
heeft echter geen invloed opde maximale zetting, omdat door een afname van de verricale
doorlatendheid (door dezerting) de verlaging
van dewaterspanning in de tweede zomer
sterker vertraagd zal worden dan m de eerste
zomer. Hierdoor zalde waterspanning aan het
eind van de tweedezomer minder sterk verlaagd zijn dan is berekend.

Resultaten

•

•

Variabele onttrekking

In afbeelding 2 ishet berekende verloop
van de waterspanning in de kleilaag weergegeven aan het eind van het eerste zomerseizoen en deeerste herfst. Uitde berekenin-

Ajb.2:

zomer dan in de winrer.Dan isechter geen
sprakevan een verhoging in het eneseizoen en
een verlaging in het andere seizoen.
Deovereenkomst met een opslagsysteem
(koude-/warmte ofwater) isdat de verlaging
afwisselend hoger en lager is ten opzichte van
een zekeregemiddelde verlaging.Bij een
opslagsysteem ligtdezegemiddelde verlaging
op ofm de buurt van de uitgangssituatie (verandering van nul).Alsbij een variërende onttrekking eenzelfde berekening wordt uitgevoerd met als uitgangssituatie de gemiddelde
verlaging(gewogen in detijd),dan blijkt dat
ook hier tenminste90procent van deextra zetting ten opzichte van dezetting voor de
gemiddelde stijghoogtedaling wordt bereikt in
het eersteseizoen (alsin het eerste seizoen
meer dan gemiddeld wordt onttrokken).Dit
verband kan worden gebruikt voordeberekening vanzettingen ten gevolgevan variërende
onttrekkingen.

Ook bij onttrekkingen kan sprakezijn van
een variërende verlagingdoor hetjaar heen,
bijvoorbeeld door eengrotere watervraag in de

Met behulp van eengrondwarermodel kan
het verloop van dewaterspanning in een
zettingsgevoclige laagworden berekend;
Omdat dewaterspanning in een dikke zettingsgevoclige laagdestationaire situatie
niet bereikt bij afwisselend onttrekken en
infiltreren, komt demaximaal optredende
zetting niet overeen met dezetting in de
stationaire situatie voorde onttrekking;
Bijkoude-/warmreopslag enASRwordt
tenminste 90procent van de maximaal
optredende zetting bereikr in her eerste
seizoen dat wordt onttrokken (tenzij de
onttrokken engeïnfiltreerde hoeveelheden
sterk in onbalans zijn);
Bijeen (sterk) variërende onttrekking over
hetjaar kan dezetting worden berekend
volgens Koppejan voordegemiddelde onttrekking.Voordeextrazetting alsgevolg
vandeextra verlaging rydenseen tijdelijk
grotere onttrekking kan de bovensraande
analytische formule worden gebruikt. *

Verandering vandewaterspanmiuj in dekleilaagaan heteindevandeeerstezomerendeeersteherfst.
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