Uitderesultaten vanflowmetingen bij
opleveringenvoorennaregeneratie bijenkele
putten teLieshout blijkt datalle filtergedeelten verstoppen.
Uitafbeelding 1 blijkt tevensdatdeput in
1992 isgeregenereerd, maardatdeput niet tot
dewaardebijopleveringisteruggebracht.
Dezeregeneratie isuitgevoerd met behulpvan
waterstofperoxide.

Verstoppingvan diepe putten
doordeeltjes

Mogelijke oorzaken
Putverstoppingopdeboorgatwand wordt
toegeschreven aanéénofmeerdereprocessen
inhetgrondwater dieresulteren ineenaccumulatievan(VanBeek,1995,1982):
biomassa(slijm)van sulfaatreducerende
bacteriën;
ijzersulfiden. Sulfaatreductie iseenvan
natureoptredend proces,datonder
invloed vandeversneldegrondwaterstromingtengevolgevandeonttrekkingsnellergaat verlopen;
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DeNVWaterleidingmaatschappij Oost-Brabant U'OB exploiteertmomenteel 13 dtepeputtenvelden.Opversclullendehiervan verstoppendeputten. Regeneratieiskostbaar. Bovendienishetresultaat nietaltijd naar tevredenheid. DeWOBbesteedtjaarlijkscircaeenmiljoengulden aan onderhoudenvervangingvanputten, waarvan eengrootdeelaandiepepurten. Eengcrmgeverbeteringm
hetonderhoud levertili
otfinancieelvoordeelop.RedenvoordeWOBomsamen met
Kiwatezoeken naardeoorzaken enmechanismen vanverstopping vandezediepeputten enin
tweedeinstantie naareenbetereregeneraticmethodeof, nog beter,naarpreventieve mogelijkheden.
Naeliminatie vanandere mogelijkeoorzaken,wordt hetoptreden van verstopping
toegeschreven aaneenaccumulatie vandeeltjes opdeboorgatwand.Maarookhet onttrokkengrondwater vaneen niet verstoppend
puttenveld bleekdeeltjes tebevatten. Blijkbaar
vormtdeaanwezigheid vandeeltjes opzich
dusgeen aanleiding voorhetoptreden van
verstopping, maar wordt dezedooreenandere,
achterliggende,oorzaak inganggezet.
Vanwegedekostbareenonvolledige regeneratiedient verderonderzoekzichterichtenop
preventie,dat wilzeggenophet achterhalen
vandezeachterliggendeoorzaak.

ondiepefikergedeeke voorzienvaneenwaarnemingsfilter indeomstorting;ophet puttenveldteLieshoutzijn allefiltergedeelten van
eendergelijkfiltervoorzien.Uitdewaarnemingen blijkt dat tijdens bedrijfdestijghoogten van hetwater indeput eninde waarnemingsfilters gelijk zijn. Deverstopping wordt
dusgekenmerkt doorde afwezigheid vaneen
intreeweerstand.Indatgevalverstopt deput
voorbij het waarnemingsfilter indeomstorting.Eenvoudigheidshalve wordtdezesituatie
omschreven alsverstopping vandeboorgatwand.

Nietallediepewinningen zijn inhet
onderzoek betrokken.Welonderzocht zijnde
(verstoppende) puttenvelden teHelmond,
LieshoutenSomeren,enhet(nietverstoppende)puttenveld teVeghel.Het onderzoek
begon inSomeren enVeghel.Deopgedane
kennisisvervolgensin Helmond en Lieshout
geverifieerd. Hethier beschreven onderzoekis
uitgebreidgerapporteerd invan Beeken
Schrama(1998).

A/b. 1:

Afbeelding 1 toont het verloopvan afpompingvanput 5 ophet puttenveld teSomeren.
Uitdezeafbeelding blijkt datdeput naver°°Pv a n tijd langzaam begint teverstoppen.
Hetputfilter bestaat opdeonderzochte
Puttenvelden uit meerdere filtergedeeltcn.
gescheiden dooreenzogenaamd blind filter
°P het puttenveld teSomeren isalleen het

-

vormingvanneerslagendoormenging.Bij
aanwezigheid vaneenputfilter datuit
meerderegedeelten bestaat,kanbijaanwezigheidvaneenpotentiaalverschil tussen
beidepakketten,wateruitheteneinhet
anderepakketinfiltreren. Indiendechemischesamenstellingvanhetgrondwater in
beidepakketten verschillend is,kunnen bij
mengingneerslagenwordengevormd;
accumulatie vandeeltjes.Vooralincombinatiemet biomassaen/ofneerslagen van
ijzersulfiden vormendeeltjes een effectief
verstoppingsmiddel.

Waterkwaliteit
Devormingvanbiomassa,ijzersulfiden of
andereneerslagen endeaccumulatie vandeeltjes hangen samenmetdegeohydrochemische
situatieronddeput,datwilzeggenmetde

VerloopvandeajpompirLg vonput5ophetputtenveld teSomcrcn.Deputisin 1978m^ebruik aenomen.
Someren PPO05
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aardvandebodemmatrixen/ofdechemische
samenstellingvanhetonttrokken grondwater.
Tabel 1 geeft eenoverzicht vandechemische
samenstelling van hetgrondwater afkomstig
vanenkelewaarnemingsputtenenvan het
ruwwater vandebetrokken puttenvelden.
Uittabel 1 blijkt datdechemischesamenstellingvanhetonttrokken grondwater vande
betrokken puttenvelden onderlingzeervergelijkbaar is:afwezigheid vannitraat, lagehardheidenlageconcentraties vansulfaat, chloride
en methaan.
Uitdechemischeanalysevanwaarnemingsput 007teSomeren(Nolte,i996)(zie
tabel 1) blijkt dat hetgrondwater eenspoor
sulfaat bevat.Deaanwezigheid van nitraat
wordt toegeschreven aanbeluchtingtijdensde
monsterneming.
Biomassa van sulfaatreducerende
bacteriën
Bijsulfaatreductie wordtdoor sulfaatreducerendebacteriën metbehulpvanorganisch materiaalsulfaat insulfide omgezet.
Indien koolwaterstofalsorganisch materiaal
wordtgebruikt, kandit procesalsvolgt
vereenvoudigd worden weergegeven:
zCH20(S)+S042- •H2S+ zHCOjInwerkelijkheid verlooptdit procesveel
gecompliceerder (Chapelle, 1992, p87).
Uittabel 1 blijktdatdeconcentratievan
sulfaat inhetgrondwater teSomeren0,12à
0,18mg/l(=1,2à 1,8 mol/l)bedraagt. Defractieassimileerbaar koolstofisgelijkaancirca

Tabel1.

Concenrrane1 mn enkelerelevante parameters

parameter

dimensie

Ijzersulfiden
Aangeziengeensulfaatreductie optreedt,
kunnen ookgeen ijzersulfiden worden
gevormd.Verstoppingdooraccumulatievan
ijzersulfiden isdanookniet mogelijk.
Infiltratie
Tussen tweewatervoerende pakketten,
gescheiden dooreenslechtdoorlatendelaag,
kaneenpotentiaalverschilaanwezigzijn.Dit
isteSomeren hetgeval.Hierdoorzal,wanneer
deput niet in bedrijfis, grondwater vanhet
enepakketnaar hetanderepakket stromen.
Opzichbehoeft infiltratie niet tot
verstopping teleiden.Verstoppingtreedtpas
opindien tussendechemische samenstelling
vanhetgrondwater inbeidepakketteneen
verschilbestaat,waarbij namengingeenneerslagwordtgevormd.
Omtekunnen nagaanofnamengingvan
hetgrondwater afkomstig vanbeide geëxploiteerdepakketten neerslagen worden gevormd,
zijn verschillende mengverhoudingen met
behulpvanhetchemisch simulatieprogramma PHREEQEdoorgerekend. Uitde
resultaten vandezeberekeningen blijkt dat bij
menginggeen neerslagen ontstaan. Infiltratie
vanwater uit hetenepakket inhet andere
pakketgeeft inSomerendusgeen aanleiding
tot hetoptreden van putverstopping.

Tijdens het borenvandeput komtvers
organisch materiaal,hetzij afkomstig uitde
boorspoelingdan weluitdenatuurlijkespoeling,rond hetboorgat terecht.Ookdit organisch materiaal kandienen alsbron vanassimileerbaar organisch koolstofvoorhetoptredenvansulfaatreductie. Indiendathetgeval
zouzijn,zouzowelinSomerenalsinVeghel
putverstopping moeten optreden.Ditisniet
hetgeval,waardoorookspoelingalsbronvan

Deeltjes
Indiendeoorzaakvanputverstopping niet
aaneenaccumulatievanbiomassaen/of ijzersulfiden kanworden toegeschreven,dan ligt

inhetonttro kken.grondwatervan dein hetonderzoek betrokken puttenvelden

waarnemingsput 007 waarnemingsput i j (Lieshout)
(Someren)*

puttenveld

176-178

2Z3-225

149-151

200-202

219-221

Helmond Lieshout

Someren

Veghel

m-mv

m-mv

m-mv

m-mv

m-mv
7,2

7,2

6,8

7,3

10

13

10

10-70

<5
<o,5

<5

<o,5

<5
<o,5

<5
<o,5

330

350

230

350

2.50

2.5

1,60

2,50

_
zuurgraad
7,00
6,59
6,55
7,55
7,05
chloride
mg/l
22
8,9
9,5
15
13
0,18
sulfaat
mg/l
0,12
<5
<5
<5
nitraat
mg/l
0,23
0,24
<o,5
<o,5
<o,5
waterstofcarbonaat mg/l
246
210
360
320
330
hardheid
mmol/1
nb
nb
2,39
1,95
2,55
ijzer
mg/l
6,01
2,6
7.25
5.0
4,5
0,27
mangaan
mg/l
0,18
0,85
0,65
0,25
040
ammonium
mg/l
nb
nb
0,50
045
mg/l
nb
TOC
nb
nb
nb
nb
mg/l
methaan
0,6
0,05
0,19
o,35
0,15
nb : niet bepaald
* :bemonsteringop 28 november 1996enanalysedoorNITG-TNO(Nolte, 1998). De
diepegrond
ming.Ditblijktuit debeluchting:hetwater bevateen spoornitraatwatnietovereenkomtmet
concentratievan methaan islag« dan inhet ruwwater.
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assimileerbaarorganisch materiaal afvalt.

éénprocentvanhetopgelosteorganischkoolstof(VanderKooijera/., 1982). Deconcentratie
vantotaalorganisch koolstofinhet onttrokkengrondwater bedraagt 2,14mg/l;deconcentratievanopgelostorganisch koolstofisdan
kleiner.Deconcentratie van assimileerbaar
koolstofisduskleinerdancirca0,02mg/l(=
circa 1,8 mol/l).Gezien dezelagewaarden is
hetoptreden vansulfaatreductie tengevolge
vanversneldegrondwaterstroming onwaarschijnlijk (zieookJakobsenenPostma,1994).
Dezeconclusiewordtonderschrevendoor
dewaarnemingen teVeghel:zowelte Someren
alsteVeghelbevathetonttrokken grondwater
praktisch geensulfaat, terwijl deconcentratie
vanorganisch koolstofteVeghelhoger isdan
teSomeren.Tengevolgevandezehogere
concentratie magverwacht wordendathet
optreden vansulfaatreductie inVeghelmeer
voordehand ligtdan inSomeren.Aangezien
inVeghelinhetgeheelgeen putverstopping
optreedt,endusooknietonder invloedvan
hetoptreden vansulfaatreductie, kan het
optreden vanputverstopping inSomeren niet
worden veroorzaaktdooreenaccumulatievan
biomassaenvan ijzersulfiden.

3,9

3,9

7,0

2,3

0,12

0,14

0,2

0,1

1,3

o,5
nb
fo^-0,5)

o,35

1,3

2,14

3-5
6

5
74

0,8

kvatetspiegelgafproblemen bijdemo
deanalysevanhetruwwater,enontf

nsterne;assing:de

verstoppingdooraccumulatie vandeeltjes het
meestvoordehand.Sedertenkelejaren iseen
methodebeschikbaar omdeeltjes in het
onttrokken grondwater tetellen.Hetaantal
deeltjes varieert tussen verwaarloosbaaren
zeergroot.Dedeeltjes bestaan uit materiaal
dat uit debodemmatrix wordt gemobiliseerd,
zoalskwarts,ijzerhydroxiden,kalk,kleimineralenenorganisch materiaal(VanBeekera/.,
1998).
Dedeeltjes worden met het grondwater
richting putgetransporteerd. Bijeengroot
aanbod kunnen dezedeeltjes 'klem' raken.Dit
zalvoornamelijk gebeuren opeen discontinuïteit,bijvoorbeeld deboorgatwand.Indiende
boorgatwand enhetaansluitend gedeeltevan
hetwatervoerend pakket nogrestanten boorspoelingbevat,zalditeffect destesterker zijn.
Bijhetaanschakelen vandeonderwaterpomp'trillen'deput endeomgeving,en
treedteenversnellingvandegrondwaterstromingop.Hierbij kunnen tweeeffecten optreden:
- geaccumuleerde deeltjes wordengemobiliseerd.Uitderesultaten vandedeeltjestellingen blijkt datdoorhetaan-en
uitschakelen vande onderwaterpomp
groteaantallendeeltjes worden vrijgemaakt.Indien alledeeltjes,diegedurende
devoorgaande(bedrijfs)periode zijngeaccumuleerd,worden losgemaakt zalgeen
purverstoppingoptreden;indien telkens
slechtseengedeeltewordt losgemaaktzal
vroegeroflaterpurverstopping optreden;
dezonemetgeaccumuleerde deeltjes
wordtverderverdicht ('aangestampt').
Purverstoppingisdaneen onvermijdelijk
gevolg.

Uitafbeelding 2 blijkt dat het grondwater
zoweluitdeverstoppendealsuit deniet
verstoppendeput deeltjes bevat.Naderebestuderinglaatechter welverschillen zien.De
verstoppendeput bevat nauwelijks grovedeeltjes;blijkbaar kunnenabgevolgvande

Zoalsreedsvermeldwordendeverstopte
putten geregenereerd met waterstofperoxide.
Waterstofperoxide iseenoxidatiemiddeldat
organisch materiaal(biomassa)en sulfiden
oxideertenzoverwijdert.Uithet voorgaande

Inhetonderzoek isaaneenaantalvragen
voorbijgegaan,zoals:zijnde korrelgrootte-

Aft>.2: Resultatenvandedee!rjestellm,genvaneenverstoppende(putoteSomeren)eneennietverstoppendeput
(put108teVerhel).
Somaren pp 9

> 2 um ;
> 3um
> Sum
-*M > 8um
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-•- 15 um
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Afbeelding 2 toont deresultaten vandeeltjestellingen vanéénverstoppende(put9te
Someren)envanéénnietverstoppende put
(put 108 teVeghel).Detellingen zijn aanhet
onttrokken grondwater uitgevoerd tijdens
stationaireonttrekkingennaenkelekeren
aan-enuitschakelen vandeonderwaterpomp.
Omartefacten teminimaliseren zijn de
metingen zodicht mogelijk opdebronuitgevoerd,namelijk opdeputkop.
Put 108(Veghel)vertoonttengevolgevan
hetfrequent schakelen tweepieken.Deeerste
piek,onmiddellijk nahetschakelen,wordt
veroorzaaktdoormateriaaldatvande
putwand en/ofdeputbuisvrijkomt,detweede
piek,enigetijd nahetschakelen,doormateriaalafkomstig uit het watervoerend pakket.

verdelingen vandedeeltjes inhet onttrokken
grondwater vanniet verstoppendeenvanwel
verstoppendeputten,zolangdezelaatstenog
nietverstoptzijn,aanelkaargelijk? Isde
mineralogische samenstellingvande deeltjes
bijdeonderzochteputtenvelden gelijk?
Deonderzochteputtenvelden onttrekken
grondwateraanverschillendegeologische
formaties:teHelmond aandeformatie van
TegelenenaandeKiezeloólietformatie, te
Somerenaandeformatie vanSchinveldenaan
deFormatie vanWaubachenteVeghelaande
formatie vanTegelen.Deaanwezigheid van
deeltjes isdaarmeeonafhankelijk vande
geologische formatie.

aanwezigheid vandeverstoppingdegrovere
deeltjes deput nietmeerbereiken.Enbijde
verstoppendeput isdetoenamevanhetaantal
deeltjes tengevolgevanhetschakelenvande
onderwaterpomp veelgroterdan bijdeniet
verstoppendeput.Beideverschillen duiden
eropdatgedurendede voorafgaande
(bedrijfs)periode bijdeverstoppendeput meer
deeltjes opdeboorgatwand zijn achtergeblevendanbijdenietverstoppendeput.Op
grond vandezewaarnemingen wordt het
optreden vanverstopping toegeschreven aan
accumulatie vandeeltjes opde boorgatwand.
Blijft devraagnaardeachterliggende oorzaak:
waaromgevendedeeltjes in hetenegeval
(Someren)wel,en inhetanderegeval(Veghel)
geenaanleidingtot hetoptredenvanpurverstopping?
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blijkt datdeverstopping aaneen accumulatie
vandeeltjes opdeboorgatwand wordttoegeschreven.Indatgeval ishet niet verwonderlijk
dat deputten met behulp van waterstofperoxideniet volledig wordengeregenereerd.De
onvolledigeregeneratiemet behulp vanwaterstofperoxide isdaarmeein lijn metdeoorzaak
van putverstopping.
Mogelijke a a n l e i d i n g
Bijmeerdereputten teSomeren(zieook
afbeelding 1) blijft despecifieke volumestroom enigejaren constant alvorensverstoppingoptreedt.Aangezienergeen redenen zijn
omaan tenemen dat hetonttrokken grondwatergedurendedezeeerstejaren geendeeltjes bevat,zijn aanvankelijk blijkbaar twee
processen tegelijkertijd actief,namelijk verbeteringdoorverwijdering vanrestanten Doorspoelingenverstoppingdooraccumulatievan
deeltjes. Beideprocessen houden elkaarin
evenwicht,resulterend ineenconstant blijven
vandespecifieke volumestroom.Ookandere
verhoudingen tussen verbeteringenverstoppingkomenvoor,resulterend ineentoe-of
afname vandespecifieke volumestroom na
ingebruikneming vandeput.
Somsblijkt naregeneratiedewaardevan
despecifieke volumestroom vandeput hoger
dandewaardebijoplevering.Dit isalleen
mogelijk indiengedurendedeproductie en/of
bijderegeneratie restanten Doorspoeling
wordenverwijderd. Dezewaarnemingonderschrijft daarmeedeaanwezigheid van restanten boorspoeling.
Restanten boorspoelingzullen inhet
bijzonder bijdiepeputten aanwezig zijn.
Vanwegedefinanciëleconsequentiesbij het
instorten vanhet boorgat,zalbijdiepe putten
gewoonlijk eenzwaardere boorspoeling
worden toegepast,diemoeilijker isteverwijderen.
Indeboorspoelingzijn slechtskleine
poriënaanwezig,waarindedoor hetgrondwater meegevoerdedeeltjes vastlopen.Dedeeltjes
zullen dusachterderestanten boorspoeling
accumulerenenzoaanleidinggeventot het
optreden vanverstopping.Omstortingsgnnd
meteendiameter van 14mm bezit inde
dichtstepakkingeenkleinstediametervan
circa 200 m.Uitdedeeltjestellingen blijkt dat
deeltjes meteenveelkleinerediameter alvastlopen.Dit vormteennadereaanwijzingvoor
debelemmerende invloedvanrestanten boorspoelingopdedoorvoer van deeltjes.
Restanten boorspoeling wordendaarom
beschouwd alsdeaanleiding tot hetoptreden
vanputverstopping. Eenzelfde redeneringis
ookvantoepassingvoorhetverwijderen van
deboorspoelingbij infiltraticputten 'ObthoornenvanHarlingen,1994).
14
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Conclusies
Opbasisvanderesultaten vanhet onderzoekaandiepeputten opverstoppende
puttenvelden in Helmond,LieshoutenSomeren,enopeen nietverstoppend puttenveldin
Veghel kunnen devolgendeconclusiesgetrokkenworden:
deverstopping isgelokaliseerd opdeboorgatwand;
- deputten bestaan uit verschillendefilterdelen,dieonttrekken uit verschillende
geologischeformaties. Uitderesultaten
vanflowmetingen blijkt datalle filterdelen verstoppen;
-

hetonttrokken grondwater bevatopalle
onderzochte puttenvelden eenverwaarloosbareconcentratie sulfaat en(assimileerbaar)organisch materiaal.Doordeze
lageconcentraties ishetoptreden van
sulfaatreductie verwaarloosbaar.De
verstopping wordtdaarom niet veroorzaaktdooreenaccumulatie van biomassa
en ijzersulfiden onder invloed vanhet
optreden van sulfaatreducrie;

-

uitderesultaten van deeltjcstellingen
blijkt datdeputten dooreen accumulatie
vandeeltjes opdeboorgatwand verstoppen;

-

bij regeneratiemet behulpvan waterstofperoxidewordt vaaknietdecapaciteit bij
oplevering bereikt. Waterstofperoxide
verwijdert gereduceerdestoffen, zoals
organisch materiaal enijzersulfiden. Blijkbaardragendezestoffen slechtsingeringe
mateofhelemaal niet bijaanhet optreden
vanputverstopping.Dezewaarneming
vormteenbevestigingvan accumulatie
vandeeltjes alsoorzaakvan verstopping;

-

somsworden putten totbovendecapaciteitbijopleveringgeregenereerd.Ditis
alleen mogelijk indiengedurendede
productieen/ofbijderegeneratieook
restanten boorspoelingworden verwijderd;
- putten verstoptdooteenaccumulanevan
deeltjes opdebootgatwandzijn lastigte
regenereren,nietchemisch omdatdedeeltjes chemisch inertzijn.en niet mechanischomdatdeverstoppingzichopenige
afstand van het putfilter bevindt ende
omstorting nietbeschadigd magworden.
Onderzoekzalzichdanookmoeten nchtenopmogelijkheden terpreventievan
verstopping;
-

erzijn aanwijzingen datdeaanwezigheid
vanrestanten boorspoeling het optreden
vanverstoppingingangzet;
- ookhetonttrokken grondwater ophet
nia verstoppendeputtenveld bevatdeeltjes.Waaromdeputten hiernietverstoppenisnietduidelijk Het puttenveld
vormt daarmeeeengoedvertrekpunt voor
vergelijkend onderzoek ruwen welenniet
verstoppendeputtereveldr «
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