J. BROUWER
Gemeentewaterleidingen (Amsterdam)

Eenvoudige modifikatie van een bestaande plunjerpomp
in een hydraulisch w e r k e n d e plunjer-membraanpomp
3. weinig onderhoud en lange standtijden;
4. gemakkelijke en daardoor snelle uitwisseling van onderdelen bij reparatie;
5. geen wijziging van bestaande doseerregeling en pompaandrijving;
6. goedkope uitvoering.

Oorspronkelijke plunjerpomp.
Bij toepassing van een gewone plunjerpomp voor het doseren van bepaalde
vloeistoffen vormt de plunjerafdichting
vaak een probleem. In dit verband mag
gewezen worden op de ontwikkeling van
de moderne diesel- en benzinemotoren
met direkte brandstofinspuiting, die ten
nauwste in verband stond met die van
de brandstofpomp om een goede afdichting van de plunjer te verkrijgen.
Een goede oplossing voor het afdichtingsprobleem is van nog meer belang
indien de te doseren vloeistof agressief is.
Hoewel een zorgvuldige materiaalkeuze
en konstruktie van de pakkingsbus het
probleem in de goede richting stuurt,
zal een intensieve kontrole en veelvuldig
onderhoud vereist blijven door de welhaast onvermijdelijk snel toenemende
lekkage, die door corrosie en slijtage
van pakking en/of plunjer onstaat.
De gebruikte materialen dienen goed op
elkaar afgestemd te zijn zowel wat betreft de onderlinge loopeigenschappen
als ten aanzien van de bestendigheid
tegen corrosie ten gevolge van het te
doseren medium.
Bovendien dient men steeds bedacht te
zijn op mogelijke vorming van ongewenste agressieve dampen, indien de
lekvloeistof niet op de juiste v/ijze wordt
opgevangen.
Bij Gemeentewaterleidingen, waar meerdere plunjerdoseerpompen in gebruik
waren voor het doseren van vloeistoffen,
heeft de ervaring die met dit soort
pompen is opgedaan, geleid tot de ontwikkeling van een gewijzigd type.
Hieraan werden de volgende eisen gesteld:
1. geen lekkage van de te doseren vloeistof;
2. eenvoudige en betrouwbare uitvoering;
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Door een blijvende scheiding aan te
brengen tussen de te doseren vloeistof
en die welke met plunjer en pakkingsbus in aanraking komt, is men in staat
onderscheiden en derhalve gewenste
eigenschappen aan laatstgenoemd medium te stellen en kunnen die van de
doseervloeistof geen invloed uitoefenen
op de kwetsbare onderdelen van de pomp.
Uitgaande van deze gedachte werd de
hierbij afgebeelde plunjermembraanpomp uit de bestaande plunjerpomp
ontwikkeld met behoud van de kogelkleppen en aansluitingen en konden
bijna dezelfde afmetingen worden behouden (zie bijgaande afbeeldingen).
Uitvoering en werkingswijze
De plunjer- en pompkopruimte zijn van
elkaar gescheiden door een kunstrubber
(neoprene) membraan, welke de door de
plunjer verplaatste hoeveelheid vloeistof
(hier is uit veiligheidsoverwegingen bij
eventuele membraanbreuk water gekozen) zal volgen.
Het membraan zal dezelfde hoeveelheid
te doseren vloeistof verpompen als door
het slagvolume van de plunjer wordt
verplaatst. Hiertoe moet echter de waterruimte volkomen luchtvrij zijn.
Om de doseerpomp te beschermen tegen

eventueel optredende hoge druk en kans
op scheuren van het membraan bij een
verstopping in de persleiding, is een
ontlastklep aangebracht op de waterruimte. Bij in werking treden daarvan
wordt geen doseervloeistof meer afgevoerd.
Op dezelfde waterruimte is tevens een
terugslagklep geplaatst voor de toevoer
van suppletiewater uit het reservoir.
Normaal zal bij in werking zijnde pomp
deze klep dicht blijven en wordt dus
geen water verbruikt. Daling van het
niveau in het reservoir is dan alleen het
gevolg van verdamping.
Indien aan de waterzijde een onderdruk
mocht ontstaan, zal direkt vanuit het
reservoir water worden toegevoerd. Dit
kan gebeuren door de volgende drie
oorzaken:
a. Het membraan komt tijdens de zuigslag tegen de membraankamer aan te
liggen door te weinig water in de
waterruimte, hetgeen zich normaal
slechts voor zal doen als de doseerpomp voor het eerst in bedrijf gesteld wordt en wel alleen bij de eerste
zuigslag.
b. Indien de ontlastklep water doorlaat
bij verstopping of te lage afstelling.
c. Als de zuigafsluiter abusievelijk
dichtgezet wordt bij in bedrijf zijnde
pomp.
Een voordeel ten opzichte van de in de
handel reeds verkrijgbare plunjermembraan pompen is de eenvoudige controle
mogelijkheid op lekkage van de manchetten en membraan.
(vervolg op pag. 228)

Plunjer-membraanpomp.
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NIEUWSBERICHTEN

Ir. W. C. Reij constateert v e r m i n d e r i n g
belasting Rijkswateren m e t 5 à10°/o
De belasting van de Rijkswateren die
aanvankelijk 9 miljoen inwonerequivalenten bedroeg is nu, bij een gestegen
produktie, tot 8 à 8,5 miljoen teruggelopen. Een vermindering dus met 5 à
10 %, aldus de directeur-generaal voor
de Milieuhygiëne, ir. W. C. Reij, in zijn
openingstoespraak op de Vakbeurs Milieu 73 die begin april jl. in de Jaarbeurs
is gehouden.
Het heffingsbeleid, dat als officieel
motief eigenlijk alleen de financiering
van beleidsmaatregelen kent, heeft vooral cp het gebied van het water geleid
tot een vermindering van de lozingen
van afvalwater door het installeren van
apparatuur voor het hergebruik van
proces- en koelwater, aldus de heer Reij.
Over de waterverontreiniging
zei hij
verder o.m. het volgende:
Er zijn op dit moment in den lande
verschillende acties gaande om de
waterzuiveringsbelasting, die op de particuliere huishoudingen gelegd wordt, te
boycotten. Als argument wordt wel aangevoerd dat bij de huidige regeling op
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de industrie buiten schot
zou blijven.
Dit berust uiteraard op een misverstand.
De invoering van heffingen heeft vermindering van de lozingen door interne
sanering in de bedrijven tot gevolg. In
concreto kan ik noemen plannen van
de chemische industrie hun lozingen van
4 miljoen i.e. tot ver over de helft terug
te brengen door middel van recirculatie
en het verbranden van geconcentreerde
afvalstromen. Deze zelfde cijfers gelden
voor de suikerindustrie terwijl de aardappelmeelfabrieken hun lozingen zelfs
tot 10 % hebben weten terug te brengen
voornamelijk door recirculatie. Deze
sanering wordt overeenkomstig het principe „de vervuiler betaalt" geheel door
de bedrijven zelf betaald. Door de actievoerders wordt ook wel gesteld dat
alleen de organische verontreiniging
belast en bestreden wordt.
Ik wil er dan op wijzen dat de lozingen
van organische stoffen krachtens de

(vervolg van pag. 227)

In het laatste geval zal dit niet merkbaar zijn aan de opbrengst van de
pomp, omdat de doseerpomp dan als
een normale plunjerpomp zal blijven
fungeren. Daartoe kan op de waterruimte bijvoorbeeld een kijkglas worden aangebracht en aan het water een willekeurige indicator toegevoegd worden.
Indien het membraan is gescheurd, kan
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Wet van verontreiniging oppervlaktewateren of geheel wordt verboden of aan
banden gelegd en dat bijv. de kwiklozingen van sommige bedrijven teruggebracht zijn tot minder dan 2 % van de
waarde van 2 jaar geleden.
Met de sanering van de rijkswateren
beoogt men in 1985 gereed te zijn;
m.b.t. de niet-rijkswateren wil men sanering al eerder bereiken. Voor vele wateren en watergebieden zijn reeds saneringsplannen opgesteld. In de tweede
helft van 1974 zal het indicatieve meerjarenplan, dat door de Minister van
Verkeer en Waterstaat moet worden
vastgesteld, gereed zijn.
Van groot belang is het internationale
overleg over de kwaliteit van de Rijn.
Het is vooral hier dat de relatie met de
drink- en industriewatervoorziening naar
voren springt.
Vanouds genoot het gebruik van grondwater de voorkeur boven oppervlaktewater: door de beperkte voorraad grondwater wordt de inschakeling van oppervlaktewater in toenemende mate noodzaak. De vervuiling van het oppervlaktewater en dan met name de vervuiling
van de Rijn, dwingt tot ingewikkelde
en kostbare zuiveringstechnieken voor
het drinkwater, en het aanleggen van
grotere spaarbekkens, dan bij een goede
kwaliteit van het oppervlaktewater nodig
zou zijn geweest.
Is de zuivering van het industriële afvalwater dus zeer belangrijk, dit geldt ook
voor de recycling van het gezuiverde
afvalwater.
Daardoor kan het beroep op de openbare watervoorziening immers minder
worden, hetgeen weer zijn invloed zal
hebben op de uit te voeren werken en
de daarmee samenhangende watertarieven. Het bevorderen van een rationeel
watergebruik, ook in de particuliere huishoudingen, wordt een kernpunt van het
beleid in deze sector.
Dit beleid tot het jaar 2000 is overigens
geformuleerd in het structuurschema
drink- en industriewatervoorziening dat
binnenkort gepubliceerd zal worden,
aldus de heer Reij.

reeds bij geringe menging van de doseervloeistof met het water een voldoende
duidelijke kleuromslag worden aangetoond.
In geval van twijfel of kleuromslag
heeft plaatsgevonden, kan dit worden
gecontroleerd door tijdelijk de ontlastklep lager te stellen en een afgevoerde
waterdruppel met pH- of lakmoespapier
te onderzoeken. Deze controle is noodzakelijk daar anders de metalen onderdelen in het pomphuis kunnen worden
aangetast.

LABORATORIUMPONTONS
VOOR MEETNET
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft opdracht gegeven tot de
bouw van twee laboratoriumpontons die
door het RIZA zullen worden gebruikt
voor het onderzoek van de waterkwaliteit in de Rijn en de Maas. De pontons
zullen begin 1974 in gebruik worden genomen en worden gestationeerd op de
Rijn bij Lobith en op de Maas bij
Eijsden.
De opdracht is verleend aan Kloos en
Zonen's Werkplaatsen N V te Kinderdijk
en beloopt een totaalbedrag van omstreeks vier miljoen gulden. De pontons
zijn elk 41,50 meter lang en 8 meter
breed en één ervan, bestemd voor Lobith, wordt uitgerust met een zwenkarm
van 23 meter lengte. Hiermee zal het
mogelijk zijn om bij wisselende waterstanden continu water aan de stromende
rivier te onttrekken.
In de pontons zal ruimte zijn voor
diverse laboratoria en voor de opstelling
van apparatuur waarmee continu een
aantal gegevens betreffende de waterkwaliteit kan worden geregistreerd.
Voorts worden aan boord aquariumruimten ingericht waar aan de hand van
biologisch materiaal gegevens kunnen
worden verzameld over giftige bestanddelen in het rivierwater.
Deze twee grensstations zullen een sleutelpositie innemen in een nationaal
meetnet voor waterkwaliteit en kwantiteit van Rijkswaterstaat. De operationele
werking van dit net zal in de komende
jaren worden verbeterd en uitgebreid.
Rijkswaterstaat waaronder het RIZA
ressorteert, werd bij het ontwerpen van
deze pontons geadviseerd door het
bureau Intveld in Delft dat ook voor de
nodige begeleiding tijdens de bouw
zorgdraagt.

MILIEURAAD IN EDE
Op 10 april j.1. is in Ede een milieuraad
officieel geïnstalleerd. Deze raad is een
advieslichaam voor het gemeentebestuur.
De vergaderingen van de raad zullen
openbaar zijn (ANP).

Wanneer lekkage optreedt van de buitenste twee manchetten, heeft dit alleen
tot gevolg, dat suppletiewater uit het
reservoir zal verdwijnen. Dit is dan ook
hieraan en aan een natworden van de
plunjerdoorvoering te bemerken.
Lekkage van de binnenste drie manchetten zal direkt merkbaar zijn aan het
op en neer bewegen van de vloeistofspiegel in het reservoir.
Door het suppletiewater aan te voeren
via de lantaarnring is tevens een goede
smering van de plunjer verkregen.
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