Richtlijnen voor het uitvoeren van putproeven

1. Inleiding
Door de opkomst van digitale en analoge
modeltechnieken kan men tegenwoordig
geohydrologische berekeningen uitvoeren
voor gebieden die door hun complexe geologische opbouw voor een analytische
rekenmethode niet toegankelijk zijn. Hoewel een zekere schematisatie altijd noodzakelijk blijft, kan men bij een modelonderzoek de heterogeniteit van het gebied
(variatie in bodemeigenschappen) goed tot
haar recht laten komen. Het spreekt vanzelf
dat men over voldoende gegevens dient te
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semi-spanningswater een putproef mogelijk
(zie ook paragraaf 5).
Uit het RID-onderzoek, waarbij verschillende typen putproeven zijn bekeken, is
gebleken dat voor toepassing op grotere
schaal een korte stopproef, na een pompperiode van ca. 20 minuten, het meest in
aanmerking komt.

4. De grootte van het te onttrekken debiet
Een dergelijke kortdurende proef heeft
behalve de tijdwinst nog een aantal voordelen:
— het beïnvloede gebied is klein; het
geldigheidsgebied van de kD-waarde is dus
beperkt, hetgeen voor het verkrijgen van
inzicht in de heterogeniteit gunstig kan
zijn;
— de proeven lopen minder kans om te
worden verstoord door externe invloeden,
zoals onregelmatige onttrekkingen in de
omgeving, getijfluctuaties, barometrische
schommelingen, etc;

beschikken om dit voordeel werkelijk te
kunnen benutten.
Voor de meeste regionale studies betekent
dit dat de bestaande gegevens over de
bodemconstanten moeten worden aangevuld.
Een van de belangrijkste gegevens bij een
geohydrologisch onderzoek is het doorlaatvermogen (kD-waarde) van de betrokken
watervoerende pakketten. Voor de bepaling
van het doorlaatvermogen is een pompproef nog altijd de meest betrouwbare
methode, maar pompproeven zijn kostbaar
en tijdrovend. Korte, eenvoudig uit te
voeren proeven zouden eerder in aanmerking komen voor het verzamelen van
gegevens over plaatselijke verschillen in het
doorlaatvermogen. Door het RID is
daarom een aantal van dergelijke korte
proeven op hun bruikbaarheid onderzocht
[Uffink, 1979 en 1980a].Hieruit bleek dat
met putproeven goede resultaten mogelijk
zijn mits ze op de juiste wijze worden uitgevoerd. In het onderstaande zal worden
uiteengezet wat men onder een putproef
moet verstaan en welke richtlijnen men bij
de uitvoering in acht moet nemen.

2. Wat verstaat men onder een putproef ?
Onder een putproef verstaat men een korte
proef op een pompputfilter, waarbij geen
aparte waarnemingsfilters op afstand worden gebruikt. Er worden uitsluitend waterstandsveranderingen in de beproefde put
zelf waargenomen.
De put dient verder te zijn uitgerust met
een volkomen of nagenoeg volkomen filter
en moet bij voorkeur zijn geplaatst in een
pakket met spanningswater.
Onder bepaalde voorwaarden is ook in

minder afhankelijk te zijn van schommelingen in het debiet. Men kan daarom veel
beter uitgaan van de stijghoogteveranderingen die tijdens de stopfase optreden.
Een nadere beschrijving van de restverlagingsmethode geeft paragraaf 9.

- de invloed van voeding door semipermeabele lagen (semi-spanningswater) is
vaak nog zo gering, dat bij benadering mag
worden gesproken van volkomen spanningswater;
— wanneer voor een in gebruik zijnde put
een korte onderbreking toelaatbaar is,
kunnen dergelijke proeven ook op een
bestaande produktieput worden uitgevoerd;
de kosten van een proefput blijven dan
achterwege.

3. Waarom de stopperiode in plaats
van de pompperiode?
In theorie kan het doorlaatvermogen even
goed worden afgeleid uit de helling van de
tijddalingslijn in de pompfase, maar in de
praktijk blijkt de verlaging in de pompput
zelf sterk afhankelijk te zijn van kleine
schommelingen in het debiet. Bij vrijwel
iedere pompproef is het debiet, vooral in
het begin, niet echt constant. Het is niet
ongewoon dat na 20 à 30 minuten pompen
het debiet met ca. 10 % terugloopt. Vooral
bij toepassing van zuigpompen komt dit
voor. Uiteraard wordt de verlaging in de
put hierdoor beïnvloed. Een teruggang met
10 % in het debiet betekent een ongeveer
even grote teruggang in de gemeten verlaging. De verandering van de helling van
de tijddalingslijn is echter veel groter.
Een debietsvariatie van 10 % kan de helling
van de tijddalingslijn met 50 % of meer
beïnvloeden, zodat bij de uitwerking de
mogelijke fout in de kD-waarde zeer groot
is.
De helling van de zgn. restverlagingslijn
(zie paragraaf 4), die totstandkomt met
metingen tijdens de stopperiode, blijkt veel

Onder bepaalde voorwaarden mag voor de
restverlaging tijdens het stoppen worden
geschreven [Kruseman en De Ridder, 1970]:
Q
*R=

ln(t'/t")
(1)
4-kD
Daarbij is:
<&R = restverlaging; dit is de verlaging
ten opzichte van de stijghoogte vóór
het pompen
(m)
kD = doorlaatvermogen voor
het beproefde pakket
(m 2 /d)
Q
= pompdebiet
(m s /d)
t'
= tijd vanaf het begin
van het pompen
(d)
t"
= tijd vanaf het eind
van het pompen
(d)
Criteria voor de geldigheid van (1) komen
in paragraaf 5 ter sprake.
Als de restverlaging <3>E op halflogaritmisch
papier wordt uitgezet tegen t ' / t " ontstaat
een rechte lijn. Dit noemt men de restverlagingslijn.
Uit de helling van deze lijn kan het
doorlaatvermogen worden berekend.
Om deze helling met een redelijke nauwkeurigheid te kunnen bepalen zou men als
eis kunnen stellen dat het restverlagingsverloop per log-cyclus niet kleiner is dan
10cm.
Er volgt dan:
2,3Q
>0,1
4-kD
Hierin zijn Q en kD gegeven in m :i /d,
resp. m 2 /d.
Voor een pakket met een kD van bijvoorbeeld 1000 m 2 /d komt dit neer op een
debiet van 25 m 3 /u. In een pakket met
een tweemaal zo hoge doorlatendheid is
een tweemaal zo groot debiet vereist.

5. Pomptijd en stoptijd
De pomptijd moet niet te lang zijn, maar
ook niet te kort.
Een te lange pomptijd gaat ten koste van
de wens dat de gehele proef (pomp- en
stoptijd samen) snel moet kunnen worden
uitgevoerd. Bovendien treedt bij semispanningswater voeding door de semipermeabele laag op, die het stijghoogte-
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De neiging bestaat om uit het criterium
(4) te concluderen dat de pomptijd verder
kan worden gereduceerd door de diameter
van de stijgbuis te vernauwen. Bij een
kleine stijgbuis-diameter spelen echter andere
factoren een rol. In paragraaf 8 wordt hier
nader op ingegaan.

geldigheid Jacob

J'///////////,

t,
ondergrens

1

t2
bovengrens

Bij een onvolkomen putfilter geldt als
ondergrens ti = D 2 S/2kD. De pomptijd
wordt dan:

Afb. 1 - Geldigheid Jacob-benadering.

verloop steeds sterker beïnvloedt naarmate
de proef langer duurt. De hierboven gegeven uitdrukking voor de restverlaging (1)
is dan niet meer geldig.
Een te korte pomptijd is echter ook niet
wenselijk.
Jn deze paragraaf wordt de minimumduur
van de pomptijd bekeken.
In afb. 1zijn de tijdcriteria gegeven voor
de geldigheid van de logaritmische benadering, ook wel de Jacob-benadering
genoemd. Langs de horizontale as is de
tijd t uitgezet. De geldigheid vande
Jacob-benadering is met een arcering aangegeven. Vier gevallen (A, B,C, D) zijn
onder elkaar gezet, met de bijbehorende
tijdcriteria. Voor de volledigheid is het
geval van een onvolkomen filter hierin
opgenomen. Het tijdcriterium, waarbij het
effect van onvolkomenheid verwaarloosbaar wordt is gegeven door Hantush [1964].
In deze paragraaf wordt aangetoond dat
bij onvolkomen filters veel langere pomptijden vereist zijn, waarmee de proef een
groot deel van zijn aantrekkelijkheid verliest. De betekenis van de symbolen in
afb. 1 is als volgt:

traject, dat wordt begrensd door een ondergrens ti en een bovengrens to:
U < t<t 2
(3)
In de meeste gevallen wordt de ondergrens
ti bepaald door het bergingscriterium (B),
terwijl de bovengrens t-_> wordt bepaald
door de invloed van voeding door semipermeabele lagen (D). Voor to kan ook
worden geschreven: to = cS/20.
In afb. 2 is de algemene vorm van een
restverlagingslijn geschetst. Het gaat bij de
keuze van de pomptijd en de stoptijd om
een zo lang mogelijk rechtlijnig traject.
Eerder [Uffink, 1979] is afgeleid dat dit
traject het langst is als de pomp- en stoptijd aan elkaar gelijk zijn.
Stelt men verder als eis dat het rechte
deel ten minste de lengte van een log-cyclus
heeft dan moet de pomptijd tp gelijk zijn,
of groter dan 20 maal de ondergrens ti.
Gaat het om een volkomen putfilter dan
is meestal het tijdcriterium voor de verwaarlozing van de berging in de put maatAfb. 2 - Alge

meen

restverlagingverloop.
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= straal van het boorgat
(m)
= straal van de stijgbuis
(m)
= dikte van het pakket
(m)
= spreidingslengte (A= \/kDc) (m)
= elastische bergingscoëfficient (-)
= weerstand semi-permeabele laag(d)

Uit afb. 1 blijkt dat de logaritmische benadering slechts geldig is in een beperkt

(4)

kD
waarbij r s de straal is van de stijgbuis. Bij
een pakket met een kD van 500 m 2 /d en
een put met een stijgbuisdiameter van
20cm vindt men dan voor de pomptijd
15 min.
Algemeen kan worden gesteld dat met een
pomptijd van 20à30 minuten en een
evenlange stoppcriode goede resultaten
mogen worden verwacht.

25r s 2

ütbuigingtgv berging
m de put en wegvallen

m

*H

•to
log t V t "

(5)
kD
Het hangt nu erg af van de dikte van het
pakket. Het vervelende van dit laatste
criterium is ook dat de S-waarde erin voorkomt, die meestal niet bekend is. Vaak kan
men voor de S-waarde wel een orde van
grootte aangeven, maar men kan er best
een factor 10 naast zitten.
Voor een pakket met een kD van 500 m 2 / d
en een dikte van 25m vindt men dan een
pomptijd van 18min, als S = 0,001 wordt
gesteld, maar 180 minuten bij een S-waarde
van 0,01.
Enigszins redelijke resultaten kan men nog
verwachten in niet te dikke watervoerende
pakketten, maar in de regel worden onvolkomen putfilters juist toegepast in dikke
watervoerende pakketten. In principe moet
daarom een putproef op een onvolkomen
putfilter worden afgeraden.
In semi-spanningswater moet tevens met
de bovengrens voor de logaritmische benadering rekening worden gehouden. De
totale duur van de proef (pomp- en stoptijd samen) moet voldoen aan de volgende
eis:
tto, < cS/20
(6)
Ter oriëntatie het volgende rekenvoorbeeld.
Bij een c-waarde van 1000 dagen en een
S-waarde van 0,001 geldt t t o t < 72 minuten.

benadering geldig

Igvsemipermeabelel

10D-S

Samenvattend geldt dat met een pomptijd
van 20à30 minuten goede resultaten verwacht mogen worden, als tenminste het
pompfilter volkomen is en de weerstand
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van deafsluitende lagen niet veel lager is
dan ca. 1000 dagen.
/////////////////////////////////y///////////////////////////////////.

6. FHterdiameter
De diameter vanhetputfilter hangt inde
eerste plaats samen metdegrootte van het
te onttrekken debiet. Bijkleine filterdiameters wordt hetmoeilijk omeenvoldoende groot debiet aandeputte onttrekken.
Bij bestaande putten dieals waterwinputten
zijn aangelegd kaninderegel het vereiste
debiet zonder probleem worden onttrokken.
De reden omnader opdetoete passen
filterdiameter integaan houdt verband
met devraag of ookingeologische verkenningsboringen, diemeestal met een
kleine diameter worden geboord, een filter
kan worden geplaatst voor het uitvoeren
van een putproef.
De maatgevende grootte voor de filterdiameter blijkt in praktijk voort te vloeien
uit deeisdatinhetwatervoerende pakket
een horizontale toestroming naar het filter
dient plaats tevinden. Bijnauwe filters is
dit niet hetgeval. Alsgevolg van wrijving
langs de wand vandefilterbuis treden er
over dehoogte vanhetfilter stijghoogteverschillen op.Deze verschillen manifesteren zich steeds duidelijker naarmate de
diameter kleiner wordt, omdat het wrijvingsverlies bijna omgekeerd evenredig is
met devijfde macht vandestraal van het
filter. Kruijtzer [1971] geeft, uitgaande
van een horizontale toestroming, de
volgende formule:
filterbuis:
\ \f
A*»T = [

I

Q

+ 2 ] — [-

6r f

2g

-'
- ]

(7)

Tri-j -'

Hierbij is:
Ij = lengte filter
rf = inwendige straal filter
Af = wrijvingscoëfficient

[m]
[m]
[-]

Aangezien dehorizontale toestroming, juist
bij het optreden vanverticale stijghoogteverschillen niet in stand kanblijven, dient
deze formule alseenbenadering te worden
gezien, dieslechts deorde vangroottevan
het verticale stijghoogteverschil aangeeft.
In het IJsseldal [Uffink, 1980b] isin een
aantal putten meteenfilterdiameter van
110mm(4-duim) tijdens hetpompen het
stijghoogteverloop over dehoogte van het
filter gemeten. Daarbij werden verschillen
van ca.50cmgemeten. Tevens is het
stromingspatroon rondom eenputmet een
nauwe filterdiameter verder onderzocht.
Dichtbij deputblijken de stroomlijnen
sterk gekromd tezijn (afb. 3). Door de
relatief hoge wrijvingsweerstand in het
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Afb. 3 - Stroomlijnenpatroon rondom een put met geringe filterdiameter.

filter stroomt eendeel vanhetwater via de
minder weerstandbiedende weg doorhet
pakket naar eenhoger gelegen niveau en
treedt daar het filter binnen.
Het resultaat isminof meer hetzelfde als
dat vaneenonvolkomen putfilter. Het
bovenste gedeelte vanhetfilter onttrekt
relatief het meeste water, terwijl het onderste deel door dehoge wrijvingsweerstand
langs defilterwand veel minder effectief
is. Voor deduur vandepomptijd moet
bij eendergelijk filter daarom het criterium
voor eenonvolkomen filter worden gehanteerd. Ditresulteert in langere pomptijden,
waardoor hetrisico wordt vergroot dat
voeding vanuit deaangrenzende pakketten
het stijghoogteverloop beïnvloedt.
Ter oriëntatie volgt nueen rekenvoorbeeld
met formule (7).Alsvoor de wrijvingscoëfficient \ £ eenwaarde van0,02 wordt
aangenomen, de lengte van het filter
25 meter bedraagt enhetdebiet 25 m 3 /u
is, hetgeen voor eenpakket meteen kD
een kDvan 1000 m'-'/d voldoende groot is,
dan vindt menbijeenfilterdiameter van
110mmeenstijghoogteverschil van68 cm.
Duidelijk is,datvooral bij goeddoorlatende
pakketten, eendiameter van 110mm beslist
te klein is.
Als vuistregel kanmenstellen dathet stijghoogteverschil over hetfilter inde regel
kleiner zalzijn dan 10cm, wanneer Q/7rr t 2
niet groter isdan0,7m/s. Daaruit volgt
voor destraal vanhetfilter de volgende
vuistregel, (rekening houdend metde omzetting van het debiet van m"'/s naar
m :! /u).
rf > 0,01 V Q
Het debiet in(8)dient duste worden
uitgedrukt in m R /uur enrr in meters.

(8)

7. Filterlengte
Uit hetvoorgaande isduidelijk dat het
filter eenvolkomen filter dient te zijn.

treedt eenafwijking opvanhet logaritmische verlagingsverloop. De invloedvan
de berging inde stijgbuis mag worden
verwaarloosd als:
25r.«
t>

(9)
kD
Hoe wijder destijgbuis, deste langer duurt
de invloed vandeberging. Meestal is na
ongeveer eenminuut deinvloed van de
berging verwaarloosbaar, zodat eenpomptijd van20à 30minuten altijd voldoende
moet zijn. Destijgbuisdiameter moet echter
ook niet tenauw zijn. In deeerste plaats
stijgt hetwater ineennauwe stijgbuis bij
het stoppen vandepomp zosnel, dat door
de traagheid vandewaterkolom de waterstand deoorspronkelijke stand vanvoor
het pompen voorbijschiet. Er ontstaat dan
een geleidelijk uitdempende slingerbeweging.
Een algemeen tijdcriterium voor de uitdemping isniet gevonden inde literatuur,
maar welkanworden aangetoond datde
invloed vanhet slingeren groter wordt bij
een kleinere stijgbuisdiameter. Meestalis
dit verschijnsel naca. eenminuut verdwenen, zodat deoorspronkelijke richtlijn
voor de pomptijd gehandhaafd kan
blijven.
In detweede plaats iseennauwe stijgbuisdiameter ongewenst omdat menbij voorkeur eenonderwaterpomp toepast. Om een
onderwaterpomp tekunnen gebruiken is
- afhankelijk van het vereiste debiet —
een stijgbuisdiameter vanca.6duim noodzakelijk. Een derde aspect dat eenrol
speelt bijrelatief nauwe stijgbuisdiameters
is het wrijvingsverlies.
Voor de uitwerking van de tijdens de
stopperiode gemeten waterstanden is de
wrijving niet van belang, omdat tijdens het
stoppen geen stroming plaatsvindt. De
wrijving in de stijgbuis kan wel eenbeperking inhouden voor het debiet gedurende depompfase. Wrijvingsverliezen in
de stijgbuis kunnen worden berekendmet
de formule [Kruijtzer, 1971]:

8. Diameter stijgbuis
De diameter vandestijgbuis heeft invloed
op hetwaterbergend vermogen vande
stijgbuis. Vooral inhetbegin vandepompperiode eninhet begin vande stopperiode

is
A# 3 = \ 2r s

i
Q
- [ - - ] 2g - r s 2

waarbij:
l s = lengte van de stijgbuis

(10)

[m]
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stijgbuis dient dan ruim genoeg te zijn om
dit mogelijk te maken.
o

! , 1 ,1,1,1

,1,1 ,1,1
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stopproef

r s = straal van de stijgbuis
As = wrijvingscoëfficient stijgbuis

aan de Parkweg (Scheveningen),

[m]
[-]

7 juli 1976.

berekent dan de kD-waarde uit:
2,3 Q
kD

Ter oriëntatie volgt nu een rekenvoorbeeld,
met de volgende numerieke gegevens:
Q = 12m 3 /u, ls = 25 m,
r s = 0,035 en \ a = 0,02.
Dit levert een wrijvingsverlies van
0,27 m op.
Voor een debiet van 2 5 m 3 / u is dit al
meer dan een meter.
Omdat men bij een kleine stijgbuisdiameter
wel gebonden is aan het pompen met een
bovengronds opgestelde zuigpomp kan het
te overwinnen wrijvingsverlies in de stijgbuis hier een probleem worden.
Samenvattend geldt dat de stijgbuisdiameter
niet te nauw moet worden gekozen, bij
voorkeur groot genoeg voor het gebruik
van een onderwaterpomp.

9. Uitwerking
In deze paragraaf wordt in het kort aan
de hand van een voorbeeld de uitwerking
van de meetgegevens beschreven.
In afb. 4 zijn de restverlagingen die tijdens
het stoppen zijn gemeten op half-logaritmisch papier uitgezet. Onder de restverlaging $ E verstaat men de verlaging ten
opzichte van het oorspronkelijke niveau
voor de start van de pompperiode. De
restverlagingen worden hierin niet rechtstreeks uitgezet tegen de tijd maar tegen
de verhouding t' /t". Hierin stelt t' de
tijd voor vanaf het begin van het pompen,
terwijl t" de tijd van het begin van de
stopperiode weergeeft. Naarmate de tijd
verstrijkt nadert het quotiënt t' /'t" naar1
en zal in de put de waterstand naar het
oorspronkelijke niveau terugkeren (er van
uitgaande dat er zich geen externe factoren
voordoen die de stijghoogte eveneens beïnvloeden). De restverlagingslijn behoort
dus door het punt <1>K= 0, t' /t" = 1 te
gaan.
Vervolgens bepaalt men de helling van de
restverlagingslijn per log-cyclus <f>AK en
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10. Samenvatting en conclusies
Bij regionale studies heeft men dikwijls
behoefte aan meer gegevens over de
ruimtelijke variatie in het doorlaatvermogen van de watervoerende pakketten. Deze
gegevens kunnen op betrekkelijk goedkope
wijze worden verkregen door het uitvoeren
van putproeven. Een groot voordeel is dat
men voor het uitvoeren van een putproef
geen aparte waarnemingsputten nodig
heeft. Een ander voordeel is de korte duur.
Een pomptijd van 20 à 30 minuten en een
evenlange stoptijd is voldoende. Wanneer
voor een in gebruik zijnde put een korte
onderbreking toelaatbaar is kan een dergelijke proef dus ook op bestaande produktieputtcn worden toegepast. Ook de kosten
van een proefput kunnen dan achterwege
blijven.
Voor een betrouwbaar resultaat dient er
echter aan een aantal voorwaarden te
worden voldaan:
— de put moet een volkomen of nagenoeg
volkomen filter bezitten;
— het filter dient bij voorkeur te staan in
een pakket met spanningswater. In geval
van semi-spanningswater dient de weerstand
van de semi-permeabele lagen bij voorkeur
groter te zijn dan ca. 1000 dagen;
- er moet een voldoende groot debiet
onttrokken kunnen worden. Als vuistregel
geldt 25m 3 /u als het pakket een kD-waarde van ongeveer 1000 m 2 /d heeft en voor
een tweemaal zo goed doorlatend pakket
een tweemaal zo hoog debiet. Verder dient
dit debiet te kunnen worden onttrokken
zonder dat de horizontale toestroming naar
het filter wordt verstoord. Dit vereist een
niet te kleine filterdiameter. In de regel is
een 6-duims filter voldoende groot;
— toepassing van onderwaterpompen verdient de voorkeur. De diameter van de
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