
pomptype hieronder in detail bespro-
ken.

Het is belangrijk om de pomp na
elke spuitbeurt volledig door te spoe-
len met zuiver water, zeker indien het
toestel een aantal dagen niet zal ge-
bruikt worden. Veel gewasbescher-

Pompen bestaan er in diverse ma-
ten en uitvoeringen, en kan men
opdelen in twee grote groepen.

Verdringerpompen (bv. Plunjerpomp,
zuigermembraanpomp,…) en centri-
fugaalpompen. Het grote verschil zit
in de opbrengst bij drukverhoging.
Bij verdringerpompen blijft de op-
brengst (afgifte in liter per minuut)
nagenoeg constant, terwijl de op-
brengst bij centrifugaalpompen daalt
naargelang de druk opgedreven
wordt. Hierdoor zijn verdringerpom-
pen aangewezen indien hogere druk-
ken vereist zijn. Centrifugaalpompen
hebben dan weer het voordeel t.o.v.
verdringerpompen dat zij geschikt
zijn voor grotere volumes en relatief
weinig onderhoud vragen omwille
van hun vrij eenvoudige constructie.

Op de klassieke veldspuit-boom-
gaardspuit vindt men bijna altijd ver-
dringerpompen terug en dit meestal
in de de vorm van zuigermembraan-
pompen voor de klassieke veldspuiten
en plunjerpompen voor boomgaard-
spuiten. Plunjerpompen zijn geschikt
voor opbouw van hogere drukken
omwille van de grotere persslag. Om
het volume op te drijven wordt ge-
bruikgemaakt van meercilinderpom-
pen.

Alhoewel sommige fabrikanten
toch centrifugaalpompen gebruiken
als drukpomp, blijft dit eerder uitzon-
dering dan regel. Op grotere toestel-
len zal men meestal wel een centrifu-
gaalpomp terugvinden als tweede
pomp, dit voor het vullen van de
spuittank.Tevens vinden we op grote-
re getrokken en zelfrijdende toestel-
len steeds vaker twee gekoppelde
meercilinder zuigermembraanpom-
pen terug, waarbij 1 pomp uitsluitend
voor de roering wordt gebruikt en de
andere voor de drukopbouw in de

spuit. Voor het vullen van de tank
kunnen beide pompen gelijktijdig
aanzuigen, waardoor de vulcapaciteit
toeneemt.

Aangezien de zuigermembraan-
pomp de meest verspreide pomp is op
een klassieke veldspuit, wordt dit

mingsmiddelen lossen moeilijk op in
water en wanneer de vloeistof stil-
staat in de pomp zetten de middelen
zich af op kleppen, klepzittingen,
dichtingsmembranen en pompmem-
branen. Het gevolg is dat aanzuig-
kleppen en perskleppen niet correct
meer afsluiten of werken, waardoor
de opbrengst van de pomp zal afne-
men. Ook pompmembranen raken
sneller gecorrodeerd en verliezen hun
soepelheid door de inwerking van
spuitrestanten. Hierdoor zal de le-
vensduur afnemen, en zullen zij snel-
ler dienen vervangen te worden.

Bij het overwinteren van de pomp
moet er bovendien voor gezorgd wor-
den dat de pomp (en het spuittoestel)
geen vorstschade kan oplopen. Ofwel
wordt hiervoor een antivriesoplossing
opgezogen, ofwel wordt het spuittoe-
stel vorstvrij bewaard. Controleer ook
voor elk gebruik het olieniveau van
uw spuitpomp en ververs de olie van
de pomp volgens het voorgeschreven
uurinterval of toch minimaal één keer
per jaar. Noteer dit ook op de pomp of
hou dit bij in het onderhoudsboekje
van uw spuittoestel.

Beschrijving werking 
Het werkingsprincipe van de zui-

germembraanpomp is vrij eenvoudig,
en is gelijkaardig aan dat van de ge-
wone plunjerpomp. Tijdens de zuig-
slag (membraan beweegt omlaag)
ontstaat onderdruk in de cilinderka-
mer, waardoor de aanzuigklep van
haar zitting gelicht wordt en de vloei-
stof aangezogen wordt. Tegelijkertijd
wordt door de aanwezige onderdruk
de persklep tegen haar zitting ge-
drukt. Gaan we over naar de persslag
(membraan beweegt omhoog), dan

Aangezien de spuitpomp het hart van het spuittoestel
is, zijn goed onderhoud en regelmatige controle van de
toestand van de pomp zeker geen overbodige luxe.
Vaak wordt nog te weinig aandacht besteed aan een re-
gelmatige check-up van dit vitale onderdeel, al dan niet
door tijdsgebrek. Nochtans kan regelmatig onderhoud
en correct gebruik kosten en tijdverlies besparen.

Spuittechniek

Herkennen pompproblemen en onderhoud spuitpomp

MECHANISATIE

Tweetraps centrifugaalpomp
(bron Berthoud).

Zuigermembraanpomp (6 cilinder)
(bron Annovi Reverbi).

Plunjerpomp 3 cilinder (bron Comet). Luchtklok.
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