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Waarin verschil t  een droogweerpomp van

een natweerpomp terwijl ze toch hetzelf-

de zi jn?'Omdat de eerste op zolder l igt ' ,

gokt een bij vlagen aanwezige zwerver

wijsneuzerig. Maar dit is niet het geval.

Ook bij het Waterschap gaan de wenk-

brauwen omhoog. Ze kennen daar van de

centri fugaalpompen al le categorieën en

van het verdringerstype is ook elke uit-

voering bekend. Maar droog- en natweer-

pompen, dat was nog niet voorgekomen

in de drie eeuwen dat ze de polders

bemalen en droog houden.

Wim van der Have*

, eide pompen siaan, onder de-
zelfde omstandigheden, in het

' gemaal Vroezepark in hetzelfde
water met dezelfde elektriciteit uit het
openbare net van Nuon te draaien. In
2001 nam het Waterschap beide pom-
pen van de gemeente over. De mon-
teurs van de gemeente hadden ze
namen gegeven omdat de droogweer-
pomp 4 m3 per minuut pompt en de
natweerpomp 9 m3 per minuut.
De pompen zijn beide centrifugaal-
pompen in verticale opstelling. De aan-

drijving bestaat uit een Schorch-motor
met een vermogen van 22 k\\- en een
maximum toerental van 750 om\rente-
lingen per minuut. Depompen r an her
merk Thijssen, zijn gebouwd in 19E, en
hebben elk twee schoepen. De motoren
zijn voorzien van een softstarter.
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De pompen worden na de or-emame
van de gemeente opgenomen rn de
vaste jaarlijkse meetronde van condi-
tiebewaking. Bij deze metingen n-ordt
wel een verschil tussen de pompen op-
gemerkt. De afr,,ri jkingzii in de schoep-

freqr-rentie. De schoepfrequentie is te
r rnden door het toerental van de
pompas te vermenigvuldigen met het
: :nf : l  qrhnonon T)p l r r- . . . - f  . . . .  - -  . , r /ee PomPen
lrel-r.en hr ee .choenen. Het motortoe-
-e^tal [.edraagt 7-10 toeren per minuut.
OnrJat de pompas rechtstreeks is ge-
koppeld aan de motor,  draai t  de pom-

-^ - .^^t  ^t-  l^  * ,pas net ZO Snel àlS Oe motor, met een
toerental r"an 12,344 per seconde. In de

- i l ' rncr 'eer noemen we di t  Hertz.  Di t
toerental r'ermenigvuldigd met twee
schoepen lel'ert de schoepfrequentie,
dre24,772Hzis. Bij een goed werkende
pomp komt deze schoepfrequentie te-
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gelijk drie maal voor. Hierbij is de
tweede amplitude 49, 414H2 lager dan
de eerste van 24,688H2. Pe derde am-
plitude van ,la,o6 Hz is weer lager
dan de tweede amplitude. Maar wat is
er gaande als de tweede schoepfre-
quentie van24,712 Hz hoger is dan de
eerste en de derde? De ervaring leert
dat er dan verschillende fouten kun-
nen zi.jn. Dit is niet precies aan te gevery
zoiets als buikpijn: dat kan ook van
alles zijn. Soms is er een leischoep weg.
Of één waaier is getordeerd nadat een
stuk hout door de schoepen kwam en
dan loopi de waaier tegen de behui-
zing. Of soms draait een schroef niet in
het midden van het huis. Er is in ieder
geval iets niet goed.
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Op de vraag naar verschillen fussen
droog- en natweerpompen vallen ze
bij fabrikant Thijssen van ongeloof
zowat van hun stoel. Een droogweer-
pomp hebben ze nog nooit gemaakt.
Ze zouden niets eens weten hoe. En
natweerpompen zijn ook nog nooit de
fabriek uitgegaan. Zij verzekeren ons
dat de pompen precies hetzelfde zijn
en dat zi1 bij elk weertype inzetbaar
zijn. De pompen zullen zich nauwe-
lijks iets van Marjan de Hond of Erwin
Krol aantrekken. En al helemaal niet
van het instituut KNML Toch moeten
er verschillen zijn. Een verschil van 5
m3 per minuut, dat is meer dan de
helfi. Monteurs besluiten de droog-
wee{pomp te demonteren, maar afwij-
kingen worden niet waargenomen. De
schoepen zijn in goede staat, ze draai'
en midden in het huis. De leischoepen
zitten zoals het hoort. De lageringen
r-erkeren in een goede staat. Wat zit er
anders op, dan de boel zuchtend maar
rveer te monteren? Wellicht zijn er dan
verschillen fussen de elektromotoren?
Maar ook de stroomopname blijkt na-
genoeg geli ik. De lageringen ziin nog
niet eens toe aan de zomer van hun
leven. Uit de rrillingspectra komen
geen rotor- of statorproblemen naar
voren. Ook Schorch zegt geen motoren
te verkopen die geschikt gemaakt zijn
voor droog- of drassig lveer, anders
dan de gangbare isolalieklasse.
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In plaats van 'er maar mee te leren
leven' gaat de gewezen machinist er
nu echt eens voor zitten. De verschillen
moeten gewoon een oorzaak hebben.

Cavitatie
Cavitatie ontstaat als er zo hard aan water wordt gezogen, dat het water uit elkaar

getrokken wordt. Er kan dan niet genoeg water toestromen en er ontstaan

dampbellen in de vloeistof. Dit kan omdat een watermolecuul zuurstof bevat.

Maar ook vuil in het water kan uit elkaar worden getrokken door onderdruk. Na de

schoep klappen deze bellen weer in elkaar omdat de zuigdruk wegvalt. Hierbij

komen krachten vri j waardoor er soms stukken uit een schroef kunnen breken.
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Twee metingen met een jaar tussenruimte. In dit janr wetd de oorzaak aan het oerschil

geoonden. In de metingen asn 26 oktober 2008 is te zien dat de amplitude aqn ttuee maal

schoept'requentie lager is dnn rtan eenmnnl schoepfrequentie.
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Hij heeft tenslotte niet voor niks jaren

gevaren. Op zee moet ie je immers ook

maar zien te redden? Beide PomPen
worden nu gedemonteerd. Elk onder-

deel wordt minutieus vergeleken,
maar wederom zonder resultaat. Voor

handoplegging, orakels of horoscopen

is het nog te vroeg. Menbesluit tot dra-

conische maatregelen. Beginnen vanaf

het begin. Tijdens warme zomerwe-

ken, wanneet de pompen toch niets

hoeven te doen, wordenze droog gezet

door schotten te plaatsen in de in- en

uitlaat van het gemaal. En dan komt de

aap uit de mouw Het inlaatkanaal van

de droogweerpomp zit vrijwel dicht-

geslibd. Het kanaal van de natweer-

pomp is open. Waarom alleen dat ene

inlaatkanaal? Soms is de toevoer-

stroom van het water naaÍ een gemaal

raadselachtig. Een flauwe bocht van

bijvoorbeeld honderden meters voor

een inlaat kan een zweving in de stro-

ming veroorzaken. Hierdoor kan vuil

zich ongemerkt slechts aan één zrlde

van een kanaal ophopen. Het gaat dan

om klein vuil omdat de grote stukken,
a1s het goed gaat, worden tegen gehou-

den door een rooster. Drt zljn verticaal
opgestelde strippen met een tussen-
ruimte van meestal vijf centimeter. Het
mag eigenlijk een wonder heten dat de
pomp niet caviteerde. Bij cavitatie zou
immers het inlaatkanaal veel eerder als

verdachte worden aangemerkt.
In het gemaal is men infussen gereed
met het schoonmaken van het inlaat-
kanaal waarna de schotten van de wa-

terkering worden weggehaald. Ais de
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diógweerpomp weer gaat malen
blijkt ze opeens negen mt per minuut
te verplaatsen Eg!1""t4lq lpgeiost.
De stafus van droogweerpomp' is on-
deruit gehaald en niet langer geidig.
De aanduiding is veranderd: ze heet
nu pomp 1. En de rnatweerPomn-,, nu
zonder de kuren van haar evenknie,
gaat als pomp 2 door het leven. ffi
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DroogwaterpomP

12,344 Hz,0,423 mm/s motortoeÍen

.PompAZ -Axiaal - Snelh Freq 125 Hz
Algemeen 0,879 mm/s Íms

Hz,0,5 mmÀ 2 x
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Algemeen 0,878 mm/s rms
<stel TPI\4 in>
<opmefking bijvoegen>

Algemeen 0,459 mmis rms
<stel TPI\í in>
<opmerking bijvoegen>


