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Waarin verschilteen droogweerpompvan
een natweerpomp terwijl ze toch hetzelfde zijn?'Omdat de eersteop zolder ligt',
gokt een bij vlagen aanwezige zwerver
wijsneuzerig.Maar dit is niet het geval.
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Ook bij het Waterschapgaan de wenkbrauwen omhoog. Ze kennendaar van de
centrifugaalpompenalle categorieënen
van het verdringerstypeis ook elke uitvoering bekend.Maar droog- en natweer26
6

pompen,dat was nog niet voorgekomen
in de drie eeuwen dat ze de polders
bemalenen droog houden.
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Wi m v a n d e r H a v e *
drijving bestaatuit eenSchorch-motor
met een vermogenvan 22 k\\- en een
eide pompen siaan, onder de- maximum toerentalvan 750om\rente,
zelfde omstandigheden,
in het lingenper minuut.Depompenr anher
in hetzelfde merkThijssen,
zijn gebouwdin 19E,en
' gemaalVroezepark
water met dezelfdeelektriciteituit het hebbenelk tweeschoepen.
De motoren
openbarenet van Nuon te draaien.In zijn voorzienvan eensoftstarter.
2001nam het Waterschapbeide pompen van de gemeenteover. De mont'rri:i.::j
:i.,:i:+:rt-:l",ti'+i.ti,r'i::
teurs van de gemeente hadden ze De pompen worden na de or-emame
namengegevenomdat de droogweer- van de gemeenteopgenomen rn de
pomp 4 m3 per minuut pompt en de vastejaarlijksemeetrondevan condinatweerpomp9 m3per minuut.
tiebewaking.Bij dezemetingenn-ordt
De pompen zijn beide centrifugaal- wel eenverschiltussende pompenoppompenin verticaleopstelling.De aan- gemerkt.Deafr,,rijkingziiin
de schoep-
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freqr-rentie.
De schoepfrequentieis te
r rnden door het toerental van de
pompaste vermenigvuldigenmet het
qrhnonon
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Het motortoe-e^tal[.edraagt
7-10
toerenper minuut.
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motor,met een
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In de
toerentalr"an12,344
per seconde.
noemen
we
dit
Her
t
z.Dit
-i l ' rncr' eer
toerentalr'ermenigvuldigdmet twee
schoepenlel'ert de schoepfrequentie,
dre24,772Hzis.Bij eengoedwerkende
pomp komt dezeschoepfrequentiete-

gelijk drie maal voor. Hierbij is de
tweedeamplitude 49,414H2lager dan
de eerstevan 24,688H2.Pe derdeamplitude van ,la,o6 Hz is weer lager
dan de tweedeamplitude.Maar wat is
er gaande als de tweede schoepfrequentie van24,712Hz hoger is dan de
eersteen de derde?De ervaring leert
dat er dan verschillendefouten kunnen zi.jn.Dit is niet preciesaante gevery
zoiets als buikpijn: dat kan ook van
alleszijn. Somsis er eenleischoepweg.
Of éénwaaier is getordeerdnadat een
stuk hout door de schoepenkwam en
dan loopi de waaier tegen de behuizing. Of somsdraait eenschroefniet 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 natweerpompenvallen ze
bij fabrikant Thijssen van ongeloof
zowat van hun stoel.Een droogweerpomp hebben ze nog nooit gemaakt.
Ze zouden niets eens weten hoe. En
natweerpompenzijn ook nog nooit de
fabriek uitgegaan.Zij verzekerenons
dat de pompen precieshetzelfdezijn
en dat zi1 bij elk weertype inzetbaar
zijn. De pompen zullen zich nauwelijks iets van Marjan de Hond of Erwin
Krol aantrekken.En al helemaalniet
van het instituut KNML Toch moeten
er verschillenzijn. Een verschil van 5
m3 per minuut, dat is meer dan de
helfi. Monteurs besluiten de droogwee{pompte demonteren,maar afwijkingen worden niet waargenomen.De
schoepenzijn in goede staat,ze draai'
en midden in het huis. De leischoepen
zitten zoals het hoort. De lageringen
r-erkerenin een goedestaat.Wat zit er
andersop, dan de boel zuchtendmaar
rveerte monteren?Wellichtzijn er dan
verschillenfussende elektromotoren?
Maar ook de stroomopnameblijkt naziin nog
genoeggeliik.De lageringen
niet eens toe aan de zomer van hun
leven. Uit de rrillingspectra komen
geen rotor- of statorproblemennaar
voren.Ook Schorchzegtgeenmotoren
te verkopen die geschiktgemaaktzijn
voor droog- of drassig lveer, anders
dan de gangbareisolalieklasse.
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Hij heeft tenslotteniet voor niks jaren
gevaren.Op zeemoetieje immersook
maar zien te redden? Beide PomPen
worden nu gedemonteerd.Elk onderdeel wordt minutieus vergeleken,
maar wederom zonder resultaat.Voor
handoplegging,orakelsof horoscopen
is het nog te vroeg.Menbesluit tot draconischemaatregelen.Beginnenvanaf
het begin. Tijdens warme zomerweken, wanneet de pompen toch niets
hoevente doen,wordenze drooggezet
door schottente plaatsenin de in- en
uitlaat van het gemaal.En dan komt de
aapuit de mouw Het inlaatkanaalvan
de droogweerpompzit vrijwel dichtgeslibd. Het kanaal van de natweerpomp is open.Waaromalleendat ene
inlaatkanaal? Soms is de toevoerstroomvan het waternaaÍeengemaal
raadselachtig.Een flauwe bocht van
bijvoorbeeld honderden meters voor
eeninlaat kan eenzweving in de stroming veroorzaken.Hierdoor kan vuil
# rit *t i ge*t+ r=:=='a.=:=:..'::, :=:
In plaats van 'er maar mee te leren zich ongemerkt slechts aan één zrlde
leven' gaat de gewezenmachinist er van eenkanaalophopen.Het gaatdan
nu echteensvoor zitten.De verschillen om klein vuil omdat de grote stukken,
moeten gewoon een oorzaak hebben. a1shet goedgaat,worden tegengehou-
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den door eenrooster.Drt zljn verticaal
opgesteldestrippen met een tussenruimte van meestalvijf centimeter.Het
mag eigenlijkeenwonder hetendat de
pomp niet caviteerde.Bij cavitatiezou
immershet inlaatkanaalveel eerderals
verdachteworden aangemerkt.
In het gemaalis men infussengereed
met het schoonmakenvan het inlaatkanaalwaarnade schottenvan de waterkering worden weggehaald.Ais de
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diógweerpomp weer gaat malen
blijkt ze opeensnegenmt per minuut
te verplaatsenEg!1""t4lq
lpgeiost.
is onDe stafusvan droogweerpomp'
deruit gehaald en niet langer geidig.
De aanduiding is veranderd: ze heet
nu
nu pomp 1. En de rnatweerPomn-,,
zonder de kuren van haar evenknie,
ffi
gaatals pomp 2 door het leven.

