
Geothermie putten in ondiepe fijnzandige formaties

Literatuuronderzoek en ervaringen uit de olie/gas-, drinkwater- en WKO-sector.



Aanleiding

Ondiepe geothermie (OGT) kan een interessant alternatief zijn voor diepe geothermie of andere (duurzame) 

warmtebronnen. Bij OGT wordt warm grondwater onttrokken uit fijnzandige veelal ongeconsolideerde reservoirs op 

een diepte tussen de 300 en 1.250 m-mv met temperaturen tussen de 20 en 40°C. 

Bij productie uit ongeconsolideerde, fijnzandige formaties kunnen bij hoge flows, deeltjes (slib en fijn zand) vanuit 

het reservoir gemobiliseerd worden. Deze deeltjes (m.n. zand) kunnen slijtage veroorzaken aan de installatie 

(pompen, leidingen en warmtewisselaars). Ook kan er een skin gevormd worden die het specifiek debiet reduceert.

Zandproductie is ongewenst. Doel van het onderzoek is een inventarisatie van huidige ontwerprichtlijnen voor putten 

ter voorkoming van zandlevering en eventuele vertaling huidige richtlijnen naar OGT.  



Ondiepe geothermie

• OGT formaties hebben vaak een zandmediaan (D50) kleiner dan 180 um.

• Temperatuur tussen 20 en 40°C

• Diepte 300 – 1.250 m-mv

• Weinig data beschikbaar van de formaties

silt zand grind



Aandachtspunten literatuuronderzoek  

• Bij Bodemenergie (WKO) wordt er vaak geen filter gesteld in lagen met een D50 kleiner dan 160 um.

• Drinkwaterputten veelal in grove formaties met relatief lage flows. Maximale diepte 300 m-mv.

• Geothermieputten worden ontworpen op een bepaalde minimale COP, een maximale pompdiepte en maximaal 

toelaatbare injectiedruk.

• Olie- en gasputten ander medium en flowrate’s.



Huidige richtlijnen

• Gravelpacks:

• Natural gravelpack: Grove, niet homogene formaties

• Aangebracht gravelpack: Fijn(er)e, homogene formaties

• Filterbuizen met filterspleet (kunststof of staal).

• Maximaal toelaatbare snelheid op de boorgatwand of in de filterspleet.

• Maximaal toelaatbare afpomping.



Samenvatting bestaande normen

• Gravelpack en filter noodzakelijk om zandproductie te voorkomen.

• Dimensionering hiervan verschilt niet veel per sector.

• Grootste verschil is bepaling van toelaatbare afpomping of acceptabele snelheid op de boorgatwand.



Uitbreiding bestaande richtlijnen

• In huidige normen(WKO en drinkwater) voor toelaatbare snelheid wordt diepte 

(druk) niet meegenomen.

• Logisch om te veronderstellen dat snelheid mag toenemen met toenemende druk.

• Hogere druk is grotere korrelspanning, dus meer kracht nodig om te mobiliseren.



Drukken in de ondergrond, Mohr diagram



Bezwijkcriteria

Hoek van inwendige wrijving, shear sterkte



Hoek van inwendige wrijving, Bareither (2008)

Parameters meegenomen:
• D60, D50, D10

• Coeff. of uniformity and Curvature

• Percentage of fines

• Specific gravity

• Void ratio

• Droge gewicht (Yd)

• Rondheid (Rs)



Mohr cirkel met bezwijkcriterium



Drucker-Prager

Shmin’ + Shmax’ Sv’



Vergelijk normen 1



Vergelijk normen 2



Vergelijk normen 3



Gevoeligheid

Parameters:

- Verticale spanning

- Horizontale spanning

- Verhouding tussen de minimale en maximale horizontale 

spanning

- Poisson’s ratio

- Rondheid van de korrels

- Drooggewicht van het reservoirmateriaal



Conclusies

• Gravelpack en filter nodig om zandlevering te voorkomen.

• Criteria om grofheid omstorting en grootte filterspleet te bepalen komen voor de verschillende sectoren redelijk 

overeen. Verschillen worden verklaard door type formatie waarin de verschillende sectoren werkzaam zijn.

• Maximale onttrekkingssnelheid of maximale afpomping is ook een veel gebruikt criterium.

• In WKO en drinkwaterputten wordt de diepteligging formatie niet meegenomen. In een shear failure criterium wordt dit 

wel meegenomen.

• Drucker Prager citerium lijkt een goede methode om maximaal toelaatbare afpomping te berekenen.

• Empirische relatie Bareither kan gebruikt worden om hoek inwendige wrijving te berekenen.

• Goede bepaling rondheid korrels, D10 en droog gewicht noodzakelijk.

• Inzicht in locale stress situatie noodzakelijk



Aanbevelingen

• De formaties die geschikt zijn voor ondiepe geothermie zijn erg weinig gebruikt. Een proefboring eventueel met 

capaciteitstest is voorlopig voor elk ondiep geothermie project noodzakelijk.

• De ervaring met het boren en ontwikkelen van waterputten in fijnzandige formaties is beperkt. Meer onderzoek is 

nodig naar het boren en ontwikkelen van waterputten in fijnzandige formaties. Hier is het belangrijk dat er een balans 

wordt gevonden tussen het veilig boren en het verwijderen van de mud (skin) en het zand rond de put.

• Ten aanzien van het Drucker-Prager criterium dienen de volgende punten verder te worden uitgewerkt:

• Het kalibreren van het Drucker-Prager criterium aan bestaande projecten.

• Een praktische methodiek ontwikkelen om de rondheid van de korrels van de formatie in te schatten. De rondheid 

kan bijvoorbeeld afhangen van het type afzetting (facies). 

• Korrelgrootte analyses uitvoeren.

• Het vinden van methoden voor het beter inschatting van Shmin, of ondiepe Poisson’s ratio. Gebruik van well log 

data, opbegarte WKO putten, ondiepe leak-off testen etc.  




