
Komt er geen water uit het ventiel,
maar ook geen lucht, dan dient ge-
woon de luchtklok opnieuw op druk
gebracht te worden. Er wordt geadvi-
seerd een luchtdruk van ongeveer
2/3de in te stellen van de normale
druk waarmee gespoten wordt. Con-
troleer de toestand van de luchtklok
ook altijd na lange stilstand van het
spuittoestel.

Indien de luchtklok correct
werkt en de drukschommelingen
zich blijven voordoen, dan wordt
eerst nagegaan of er zich geen water
in de olie van de pomp bevindt. Dit

dient de pomp opengemaakt te wor-
den om het euvel te herstellen.

Demonteren en nazien
Demonteer de pomp van het spuit-

toestel en laat het water aflopen langs
de aan- en afzuigzijde van de pomp.
Laat vervolgens de olie van de pomp
af door de aftapplug onderaan de
pomp los te draaien. Nog beter is ech-
ter het oliedeksel van het oliepeil los
te maken en de pomp op zijn kop te
zetten en de aftakas zolang met de
hand te verdraaien tot de olie volledig
uit de pomp verdwenen is. Dit is ook
de werkwijze die gehanteerd dient te
worden indien de pomp moet ververst
worden van olie.

Daarna dienen de aanzuigzijden
en de perszijde van de pomp gede-
monteerd te worden. Maak hiertoe de
bevestigingsbouten los en neem pers-
krans en aanzuigkrans af.

Nu kunnen de aan- en afzuig-
kleppen uit de cilinderkop genomen
worden. Markeer deze echter eerst
(viltstift) zodat zij bij montage op-
nieuw op exact dezelfde plaats ko-
men te zitten. Controleer nu eerst de
staat van de kleppen (slijtage, ver-
vuiling, beschadiging,…). Vervuilde
kleppen kunnen de oorzaak zijn van

is eenvoudig te zien aan de kleur
van de olie.

Ziet de olie er witachtig uit, dan is
er naar alle waarschijnlijkheid een
pompmembraan gescheurd. Ge-
scheurde pompmembranen dienen
ogenblikkelijk vervangen te worden,
want water in de olie zorgt voor een
slechte smering en bijgevolg een snel-
le slijtage van de pomp. Wanneer de
olie er normaal uitziet en er geen an-
dere oorzaak te vinden is, dan kan het
eventueel zijn dat de pompkleppen
niet correct meer werken. Zowel in
het geval van gescheurde pompmem-
branen als slecht werkende kleppen

minder goede werking van de pomp
(drukverliezen door kleine interne
lekken), en dienen daarom grondig
gereinigd te worden. Beschadigde
kleppen dienen volledig vervangen te
worden. Ga ook na of de dichtingen
nog in goede conditie zijn en vervang
waar nodig.

Nu kan de bovenste cilinderkop
losgemaakt worden van de eerste ci-
linder en na het verwijderen van de
cilinderkop is het eerste pompmem-
braan te zien. Verdraai de cardanas
totdat het membraan zich in zijn ui-
terste positie bevindt. Demonteer ver-
volgens het membraan (centrale bout)
en monteer het nieuwe membraan.
Doe dit met de cilinder in zijn laagste
positie, en zorg ervoor dat het mem-
braan perfect in de groeven sluit.
Monteer vervolgens opnieuw de cilin-
derkop. Zorg voor zuivere vlakken en
let erop dat de cilinderkop in de goeie
positie gemonteerd wordt (let op aan-
en afzuigzijde). Span de bouten
kruiselings aan en gebruik hiertoe het
door de pompleverancier voorge-
schreven draaimoment. Herhaal deze
bewerking voor alle resterende cilin-
ders (=een voor een demonteren en
monteren). Verdraai hiertoe de pomp,
zodat u vlot horizontaal kan werken.

MECHANISATIE

Losmaken
perskrans pomp.
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