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Abstract 
Abstract: Luchtondersteuning bij veldspuiten creëert een luchtstroom onder de spuitboom 

waardoor de druppels in het gewas geblazen worden. De voordelen van deze relatief nieuwe 

techniek zijn o.a. driftreductie en de mogelijkheid om de hoeveelheid 

gewasbeschermingsmiddel en spuitvloeistof te verlagen. Het doel van dit werk was om de 

invloed van luchtondersteuning op de druppelkarakteristieken en de driftgevoeligheid te 

onderzoeken. 

Op basis van luchtsnelheidsmetingen op een spuittoestel met luchtondersteuning werd een 

systeem van luchtondersteuning ontworpen ter aanvulling van een lasergebaseerde 

meetopstelling om druppelkarakteristieken te meten. Met deze opstelling werd het effect van 

luchtondersteuning op de druppeleigenschappen voor verschillende instellingen van de 

luchtondersteuning nagegaan. Het effect op drift werd onderzocht op basis van 

velddriftmetingen.  

Uit de resultaten blijkt dat luchtondersteuning een driftreducerende techniek is, hoewel de 

driftreductie afhankelijk is van het type gewas en de afstelling van de spuitmachine. 

Luchtondersteuning heeft zowel een effect op de druppelgrootte, door de hoeveelheid fijne 

druppels te verminderen, als op de druppelsnelheden, door deze te verhogen.  

 

Kernwoorden:  Luchtondersteuning, spuittechniek, druppelkarakteristieken, spuitdrift 

 

 

 

Abstract: Air assistance on field sprayers creates a forced airstream under the spray boom 

which blows the spray droplets into the crop. The advantages of this relative new technique are 

less drift of spray droplets and the possibility to reduce the amount of pesticides and spray 

liquid. The purpose of this work was to investigate the influence of air assistance on the 

characteristics of spray droplets and their driftability.  

Based on air velocity measurements on an air assisted field sprayer, a system of air assistance 

was developed in addition to a laser-based measuring set-up for the characterisation of spray 

droplets. With this set-up, the effect of air support on the droplet characteristics was 

investigated for different settings of the air assistance. The effect on spray drift was quantified 

based on field drift measurements.  

The results show that air assisted spraying is a drift reducing technique, however this reduction 

depends on the type of crop and on the settings of the sprayer. Air assistance has an effect on 

droplet size, by reducing the number of small droplets, as well as on droplet velocities, by 

generating higher speeds. 

 

Keywords: Air assistance, spray application technique, droplet characteristics, spray drift  
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Inleiding 
In de hedendaagse landbouw is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onontbeerlijk 

geworden. Vanuit diverse hoeken wordt de druk op de landbouw echter steeds groter om 

minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Hierbij denkt men niet enkel aan het gevaar 

voor residuen van pesticiden in ons voedsel. Ook het wegdriften van bestrijdingsmiddelen naar 

de omgeving is een belangrijk aandachtspunt. Dit kan immers leiden tot onherstelbare schade 

aan fauna en flora rond het bespoten perceel. Denk hierbij o.a. aan de kwaliteit van 

oppervlakte- en grondwater en het blootstellingsrisico van organismen. Een oordeelkundig en 

efficiënt gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw zal in de toekomst noodzakelijk zijn 

om te komen tot een duurzame gewasbescherming. 

 

Met het oog op een duurzaam en efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen doen 

nieuwe spuittechnieken stilaan hun intrede. Eén van deze technieken is het spuiten met 

luchtondersteuning waarbij de druppels m.b.v. een luchtstroom in het gewas geblazen worden. 

Deze spuittechniek zou grote voordelen bieden op het vlak van driftreductie en de mogelijkheid 

geven om de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel te verlagen.  

 

Een aantal onderzoekers hebben in het verleden reeds velddriftmetingen uitgevoerd met 

luchtondersteuning om het driftreducerend karakter van luchtondersteuning te onderzoeken. 

Over het effect op de spuitdruppels zelf, is veel minder bekend. In dit eindwerk was het de 

bedoeling om de invloed van het spuiten met luchtondersteuning op de eigenschappen van de 

geproduceerde spuitdruppels na te gaan en de link met hun driftgevoeligheid te leggen. Zowel 

het effect op de druppelgroottes als op de druppelsnelheden werd onderzocht.  

 

Een eerste deel van dit eindwerk bestaat uit een literatuurstudie. Hier werd dieper ingegaan op 

de voordelen van het spuiten met luchtondersteuning, waarbij vooral aandacht besteed werd 

aan het effect van luchtondersteuning op drift. Daarnaast is er ook een beschrijving van een 

aantal systemen van luchtondersteuning die op de markt aanwezig zijn. In het laatste deel van 

de literatuurstudie worden een aantal mogelijke technieken besproken voor het meten van 

luchtsnelheidsmetingen, druppelkarakteristieken en drift in het veld. 

 

In een eerste fase van het onderzoek werden een reeks luchtsnelheidsmetingen op een 

spuittoestel met luchtondersteuning uitgevoerd, om het luchtstromingspatroon onder de 

spuitboom te bepalen. Hierbij werd nagegaan in welke grootte-orde de luchtsnelheden zich 

bevinden. Ook werd nagegaan of de verdeling van de lucht over de spuitboom uniform is.   

 

Deze luchtsnelheidsmetingen waren noodzakelijk om in een tweede fase de bestaande 

meetopstelling van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - Technologie en 

Voeding - Agrotechniek (ILVO - T&V - A) om druppelgroottes en -snelheden te meten, uit te 

breiden met een systeem van luchtondersteuning. Er werd getracht de werkelijke situatie van 
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het spuittoestel zo goed mogelijk te benaderen. Vervolgens werden een reeks lasermetingen 

uitgevoerd met deze meetopstelling om de invloed van luchtondersteuning op de 

druppelkarakteristieken te bepalen. Dit gebeurde voor verschillende instellingen van de 

luchtondersteuning. 

 

Tenslotte werden de bevindingen van de lasermetingen gelinkt met de resultaten van een 

reeks velddriftmetingen. Bij deze veldmetingen werd de hoeveelheid drift gemeten bij een 

bespuiting met een spuittoestel dat uitgerust is met luchtondersteuning. Er werd telkens de 

vergelijking gemaakt met een referentiebespuiting zonder luchtondersteuning. De bedoeling 

was om te kijken of luchtondersteund spuiten een driftreducerende techniek is en indien zo, 

een verklaring hiervoor te geven a.d.h.v. de resultaten van de lasermetingen.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

luchtondersteuning 
Luchtondersteuning bij veldspuiten is een voorziening op de spuitboom, waarbij een separate 

luchtstroom een geforceerde neerwaartse richting van het gewasbeschermingsmiddel creëert 

(Huijsmans et al., 1997). De luchtstroom wordt d.m.v. één of meerdere ventilatoren opgewekt 

en verdeeld over de volle werkbreedte van het spuittoestel door een luchttunnel.  

 

 

 

Figuur 1: Enkele spuittoestellen uitgerust met luch tondersteuning 

 

Bij deze techniek worden de druppels gevormd met normale spuitdoppen m.b.v. hydraulische 

druk. De luchtstroom voegt energie toe aan de vloeistofdruppels en zorgt ervoor dat ze in het 

gewas geblazen worden waardoor de wind veel minder invloed op hen heeft. Het luchtdebiet 

kan aangepast worden afhankelijk van de windsnelheid en de rijsnelheid en kan tevens 

uitgeschakeld worden. De oriëntatie van de doppen en/of de luchtstroom kan in de meeste 

gevallen gewijzigd worden. Een te hoog ventilatordebiet kan echter resulteren in een stijging 

van de hoeveelheid drift, vooral in afwezigheid van vegetatie (Raetano, 2005). 
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Naast het verminderen van drift heeft deze techniek nog heel wat andere voordelen. Een 

betere vloeistofverdeling onder de spuitboom, een betere bedekking van het gewas en het feit 

dat er meer product op het gewas terecht komt, zorgen ervoor dat kan gewerkt worden met 

lagere concentraties aan gewasbeschermingsproducten zonder afbreuk te doen aan de 

biologische efficiëntie. Daarnaast kan gespoten worden met lagere watervolumes aan een 

hogere rijsnelheid waardoor de capaciteit van het spuittoestel verhoogt. Bovendien is men 

minder afhankelijk van de weersomstandigheden waardoor het aantal uren dat men kan 

spuiten stijgt.  

 

Een nadeel van luchtondersteuning is de hoge kostprijs bij aanschaf. Afhankelijk van het 

systeem en de fabrikant mag men rekenen op een meerkost van 10000 tot 20000 euro voor 

een spuitboombreedte boven de 20 m. Bij de aankoop van een nieuw spuittoestel kan wel 

VLIF-steun verkregen worden (VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). Een spuittoestel 

wordt aan 10 % van de investering betoelaagd zoals andere machines, ofwel aan 20 % indien 

het beschouwd wordt als een geavanceerd toestel, m.a.w. indien het voorzien is van een 

spuitcomputer, schoonwatertank en fustenreiniger. In de huidige regelgeving is geen sprake 

van luchtondersteuning (Beghein, 2006).  

 

Volgens Andersen et al. (2000) kan een spuittoestel met luchtondersteuning economisch 

verantwoord zijn op landbouwbedrijven van 100 ha en groter. Indien gewassen verbouwd 

worden die intensief behandeld moeten worden, zoals aardappelen, dan kan 

luchtondersteuning zelfs voor kleinere bedrijven een goede investering zijn. 
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Hoofdstuk 2:  Voordelen van 

luchtondersteuning 

2.1 Effect van luchtondersteuning op drift 

2.1.1 Inleiding 

Drift is de hoeveelheid bestrijdingsmiddel die tijdens of na de bespuiting van het veld buiten het 

toepassingsgebied terecht komt ten gevolge van wind- en luchtstromingen. De hoeveelheid 

drift wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de toegepaste dosering per oppervlakte-

eenheid (Nuyttens et al., 2004c). 

 

Er zijn twee verschillende soorten drift, namelijk druppel- en dampdrift. Bij druppeldrift gaat het 

om druppels, gevormd door de spuitdoppen, die via de wind meegevoerd worden tot over de 

perceelsgrenzen en zich daar afzetten. Dampdrift houdt in dat de druppels verdampen en dat 

de overblijvende actieve stof na verloop van tijd neerslaat op de bodem of terechtkomt in het 

oppervlaktewater. De afbeeldingen in Figuur 2 tonen het verschil tussen beide soorten drift  

(Woody, 2002; Ohioline, 2002) 

 

 

Figuur 2: Verschil tussen druppeldrift (links) en d ampdrift (rechts) 

 

Wegdriftende middelen komen op allerhande locaties terecht. Deze locaties kunnen 

oppervlaktewaters zijn waar fauna en flora onherstelbare schade kunnen oplopen, 

naastliggende percelen waar schade optreedt aan de gewassen, ecologisch waardevolle 

gebieden, tuinen of andere recreatiegebieden in de buurt van landbouwpercelen. Dikwijls is er 

niet enkel het probleem van natuurschade, maar eveneens een mogelijk risico op de 
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volksgezondheid door het eventueel in contact komen van omstaanders met de verspoten 

gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Drift resulteert eveneens in een inefficiënt gebruik van pesticiden door een verlaagde en een 

slechte verdeling van het bestrijdingsmiddel op het doelwit. Dit kan leiden tot een verminderde 

opbrengst en een slechte plaagcontrole waardoor extra bespuitingen noodzakelijk zijn. 

 

Tal van factoren hebben een invloed op drift. Hieronder worden de belangrijkste kort 

besproken. 

 

2.1.1.1 Spuitdop en - druk  

Bij het spuiten worden nooit druppels van één bepaalde diameter gevormd, maar bekomt men 

een druppelgroottespectrum. Doptype, dopgrootte en spuitdruk bepalen het 

druppelgroottespectrum. De meest gebruikte parameter om het druppelgroottespectrum 

geproduceerd door een spuitdop te karakteriseren, is de Volume Median Diameter (VMD). De 

VMD is de diameter, meestal uitgedrukt in µm, waarbij 50 % van het totale volume van de 

verspoten vloeistof bestaat uit druppels met een diameter groter en 50 % van het volume uit 

druppels kleiner dan deze waarde. De VMD wordt eveneens aangeduid door D50 (De 

Schepper, 2004). Men kan druppels naar grootte indelen als volgt: 

 

Grof:     > 300 µm 

Middel:   200 - 300 µm 

Fijn:      100 - 200 µm 

Zeer fijn:  < 100 µm 

 

Hoe fijner het spectrum is, hoe gevoeliger de druppels zijn voor drift. Grotere druppels 

daarentegen geven minder kans op drift en een goede neerwaartse penetratie. Probleem bij 

grotere druppels is een minder goede bedekking en de kans op roll-off. Figuur 3 toont dat voor 

eenzelfde verspoten volume, de bedekkingsgraad daalt bij stijgende druppelgrootte, wat een 

invloed kan hebben op de biologische efficiëntie van de bespuiting. 

 

 

Figuur 3: De bedekkingsgraad afhankelijk van de dru ppelgrootte 
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Volgens Michielsen et al. (2001) kan men door het gebruik van driftarme doppen een 

driftreductie van meer dan 75 % bereiken. Driftarme doptypen onderscheiden zich van de 

standaard doptypen doordat ze bij een bepaalde druk dezelfde afgifte hebben, maar met een 

grover druppelgroottespectrum.  In Nuyttens et al. (2006b) bepaalde men de driftreductie van 

spleetdoppen, driftarme doppen en luchtmengdoppen t.o.v. een referentiedop (ISO spleetdop  

110 03). Voor standaard spleetdoppen, driftreducerende doppen en luchtmengdoppen met 

grootte ISO 02 waren de totale driftreductiepotentialen respectievelijk -80 %, 12 % en 78 %. 

Deze verschillen kunnen verklaard worden aan de hand van het druppelgrootttespectrum: 

spleetdoppen hebben het fijnste spectrum, gevolgd door driftarme doppen en 

luchtmengdoppen (Nuyttens et al., 2006c). Uit hetzelde onderzoek blijkt eveneens dat grotere 

doptypes minder drift produceren net als het verlagen van de spuitdruk. 

 

In tegenstelling tot de resultaten van Nuyttens et al. (2006c) hoeft volgens Holterman et al. 

(1997) een verhoogde spuitdruk niet noodzakelijk te leiden tot meer drift. De snelheid van de 

druppels bij de dopuitlaat neemt immers toe bij stijgende spuitdruk, wat het negatieve effect 

van het groter aandeel fijne druppels zou compenseren.  

 

2.1.1.2 Spuitboomhoogte  

De instelling van de spuitboomhoogte is afhankelijk van de tophoek van de spuitdop en de 

afstand tussen de doppen. Om een regelmatige vloeistofverdeling dwars op de rijrichting te 

krijgen, moeten de spuitdoppen elkaar in voldoende mate overlappen. In het algemeen moeten 

de spuitbeelden van iedere dop elkaar tweevoudig overlappen. Doppen die een spuitbeeld 

geven met een kleinere tophoek moeten bijgevolg hoger boven het gewas hangen en zijn 

daardoor driftgevoeliger. Door het verlagen van de spuitboomhoogte wordt de weg die druppels 

moeten afleggen verkleind, zodat minder druppels wegdriften. De Jong et al. (2000) spreekt 

over een driftreductie van 56 % bij het verlagen van de spuitboom van 70 cm naar 50 cm en 

van 80 % bij het verlagen van 70 cm naar 30 cm. Gelijkaardige bevindingen werden behaald 

door andere onderzoekers (Holterman et al., 1997; Nuyttens et al., 2006b). Door een correcte 

combinatie van dopafstand en tophoek van de doppen kan ondanks een gereduceerde 

spuitboomhoogte toch een goede bedekking bekomen worden.  

 

2.1.1.3 Rijsnelheid  

Bij een stijgende rijsnelheid neemt de turbulentie rond de spuitboom toe waardoor druppels 

gemakkelijker meegenomen worden in de stijgende luchtstromen achter de spuitboom. Dit 

werd bevestigd door experimenten waarbij door het verlagen van de rijsnelheid van 8 km.h-1 

naar 6 km.h-1 een driftreductie van 53 % werd bekomen (Nuyttens et al., 2006b). Een maximale 

rijsnelheid met een conventionele spuitboom van 6 tot 8 km.h-1 wordt aangeraden (Teejet, 

1999). 
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2.1.1.4 Weersomstandigheden  

Door Nuyttens et al. (2006a) werd aan de hand van een groot aantal velddriftmetingen met de 

referentiebespuiting op grasland een vergelijking opgesteld om de sedimentatiedrift op een 

bepaalde afstand van de bespoten zone bij bepaalde weersomstandigheden voor de 

referentiemeting, te voorspellen: 

(48.89 1.08. 0.5. 0.45. 1.41. )
3.25

1.03( _ .)
%

T V RH T
d m avg avg

Drift drift dist ++ − −−= ×  

 

met   Drift%:     Drift (%) 

     drift_dist:  Driftafstand volgens de windrichting (m) 

     Td:       Dauwpuntstemperatuur (°C) 

V3,25m:     Gemiddelde windsnelheid op 3,25 m hoogte (m.s-1) 

     RHavg:     Gemiddelde relatieve vochtigheid (%) 

     Tavg:      Gemiddelde temperatuur (°C) 

 

Van de weersomstandigheden heeft de relatieve vochtigheid de grootste invloed op de 

hoeveelheid drift (Nuyttens et al., 2006a). Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder 

drift. Het effect van de luchtvochtigheid kan toegeschreven worden aan het feit dat hoe lager de 

luchtvochtigheid is, hoe meer water reeds uit de druppels verdampt voordat ze op het gewas 

belanden. Hierdoor worden de druppels lichter en driftgevoeliger en komt er minder spuitmiddel 

op het gewas terecht. Dit bleek eveneens uit onderzoek van Ozkan (1998). 

 

Uit andere studies blijkt de windsnelheid de belangrijkste meteorologische factor te zijn in 

relatie tot drift (Combellack, 1996; De Snoo en De Wit, 1998). Hoe groter de windsnelheid, hoe 

meer drift. De windsnelheid beïnvloedt voornamelijk de druppels met een diameter kleiner dan 

200 micrometer, m.a.w. de fijne en zeer fijne druppels (Ozkan et al., 1997). Algemeen bekeken 

dient een bespuiting bij windsnelheden hoger dan ± 18 km.h-1 ter hoogte van de spuitboom 

vermeden te worden. Dit komt overeen met een windkracht van 3 Beaufort (Klein en Johnson, 

2002). 

 

Daarnaast is er nog het effect van de temperatuur. Een toename in de omgevingstemperatuur 

blijkt de hoeveelheid drift te doen dalen (bij constante relatieve vochtigheid) niettegenstaande 

water sneller verdampt uit de druppels bij hogere temperaturen (Nuyttens et al., 2006a). Deze 

verrassende conclusie kan verklaard worden door het feit dat er een correlatie is tussen de 

omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. Een stijging van de temperatuur gaat in de 

praktijk gepaard met een daling van de relatieve vochtigheid. Deze relatie tussen temperatuur 

en relatieve vochtigheid zorgt ervoor dat op basis van de driftvergelijking de drift inderdaad 

stijgt bij een toename van de temperatuur, maar dat deze stijging tenietgedaan wordt doordat in 

praktijkomstandigheden de relatieve vochtigheid tegelijkertijd daalt. Bij normale 

praktijkomstandigheden gaat de drift dus stijgen wanneer de temperatuur stijgt doordat de 

temperatuurstijging gepaard gaat met een daling van de relatieve vochtigheid. 
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2.1.1.5 Regelgeving in België 

Door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu (2005) werd de brochure: “Maatregelen ter beperking van de verontreiniging van 

oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen” uitgegeven. In dit document wordt onder 

andere de regelgeving omtrent de bufferzones aangehaald. Een bufferzone is een niet 

behandelde strook van een perceel in de nabijheid van een wateroppervlak (beek, vijver, 

drainagekanaal, enz.). Deze ingestelde zone heeft als doel de waterorganismen te beschermen 

tegen de aanvoer van gewasbeschermingsmiddelen. De vegetatie van de bufferzone heeft 

geen belang. Ze kan bestaan uit een braakliggend gedeelte of eender welk ander type 

vegetatie (Figuur 4).  

 

 

Figuur 4: Bufferzone langs een wateroppervlak 

 

De breedte van de bufferzone is de minimum afstand tussen de laatste bespoten rij en de 

oever van het wateroppervlak. Een goede landbouwkundige praktijk raadt aan om in alle 

omstandigheden een zone van 1 meter onbehandeld te laten ten opzichte van niet te 

behandelen oppervlaktes (b.v. naburige percelen, waterlopen, enz.). Bij bepaalde  

gewasbeschermingsmiddelen is op het label een te respecteren bufferzone (2, 5, 10 of 20 m) 

voor een bepaalde spuittechiek (standaard spuittechniek, 50, 75 of 90 % driftreducerende 

techniek) vermeld (Tabel 1). De gebruiker mag de voorgeschreven bufferzone beperken indien 

hij gebruik maakt van een driftreducerende spuittechniek (luchtondersteuning, afgeschermde 

spuitboom, rijen- of beddenspuit en overkapte rijen- of beddenspuit) in combinatie met een 

bepaald type dop. Tabel 2 geeft een beperkt overzicht van een aantal doppen met 

driftreducerend karakter en hun driftreductie wanneer ze gemonteerd worden op enerzijds een 

standaard spuittoestel en anderzijds op een spuittoestel met luchtondersteuning. Uit de tabel 

blijkt dat wanneer men luchtondersteuning combineert met driftreducerende doppen, de 

driftreductieklasse 90 % bedraagt. Indien andere doppen gebruikt worden, wordt 

driftreductieklasse 75 % toegekend. Concreet betekent dit dat, indien luchtondersteuning wordt 

aangewend, de bufferzones mogen gereduceerd worden t.o.v. een klassiek spuittoestel.  
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Tabel 1: Bufferzone aanpassen i.f.v. spuittechniek 

Bufferzones vermeld op het etiket 

  
2 m met 
klassieke 
techniek 

5 m met 
klassieke 
techniek 

10 m met 
klassieke 
techniek 

20 m met 
klassieke 
techniek 

20 m met 
50% drift-

reducerende 
techniek 

20 m met 
75% drift-

reducerende 
techniek 

20 m met 
90% drift-

reducerende 
techniek 

Bufferzones voor driftreducerende spuittoestellen 

Klassieke 
techniek 

2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 200 m 

50 % 
driftreductie 1 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 

75 % 
driftreductie 1 m 2 m 2 m 5 m 10 m 20 m 30 m 

90 % 
driftreductie 1 m 1 m 1 m 1 m 5 m 10 m 20 m 

 

 

 

Tabel 2 : Percentage driftreductie voor een aantal driftreducerende doppen 

percentage driftreductie 
Merk Type Dopmaat 

standaard spuittoestel luchtondersteuning 

Agrotop TD ISO 04-05 75% 90% 

Albuz ADE rood 50% 90% 

Hardi ISO LD ISO 03-15 50% 90% 

Lechler ID ISO 06-15 90% 90% 

Teejet XR ISO 05-15 50% 90% 

Lurmark LD ISO 03-15 50% 90% 

Andere doppen (niet driftreducerend) 0% 75% 
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2.1.2 Invloed van luchtondersteuning 

Bij de klassieke spuitmethode onder minder gunstige omstandigheden ziet men vaak een 

spuitwolk achter de machine. Dit zijn de fijne spuitdruppels die door de wind worden 

meegenomen en wegdriften naar omliggende plaatsen. Door het gebruik van 

luchtondersteuning kan men zelfs visueel vaststellen dat drift voor een groot stuk geëlimineerd 

wordt (Figuur 5).  

 

 

 

Figuur 5: Bespuiting met (links) en zonder (rechts)  luchtondersteuning 

 

Zoals uit voorgaande blijkt, wordt luchtondersteuning in het kader van de 

bufferzoneproblematiek aanzien als een sterk driftreducerende techniek. Een driftreductie van 

75 % t.o.v. een standaard spuittoestel wordt aangenomen. Indien luchtondersteuning nog 

gecombineerd wordt met driftreducerende doppen rekent men zelfs met een afname van de 

drift van 90 % (Tabel 2). Dergelijke driftreducties werden in het verleden reeds opgetekend bij 

een aantal onderzoeken.  

 

Door Van De Zande et al. (2000) werden een reeks velddriftmetingen uitgevoerd in 

suikerbieten. De vergelijking werd gemaakt tussen een conventioneel en een luchtondersteund 

spuittoestel. Het niveau van spuitdrift was voor de luchtondersteunde bespuitingen duidelijk 

lager. Driftreducties van 70 - 80 % werden opgemeten, afhankelijk van de afstand tot de laatste 

dop. 

 

Huijsmans et al. (1997) kozen als standaardsituatie voor hun onderzoek een bespuiting van 

aardappelen met een conventionele spuit gedurende een groeiseizoen met een gemiddelde 

windsnelheid van 3 m.s-1 . De gewashoogte was gemiddeld 50 cm boven het maaiveld en de 

spuitboomhoogte 70 cm boven het gewas. Het spuittoestel was voorzien van spleetdoppen die 

een vloeistofafgifte hadden van 1,6 l.min-1 bij een spuitdruk van 3 bar. Het spuitvolume was 300 

l.ha-1. Uitgaande van deze standaardsituatie bedroeg de drift naar de grond voor de strook 

2,125 - 3,125 m van de laatste spuitdop op maaiveldniveau 5,4 % van de toegepaste dosis per 

oppervlakte-eenheid. Door het toepassen van luchtondersteuning nam de drift naar de grond 

met gemiddeld 50 % af. Indien men het spuitvolume verminderde tot 150 l.ha-1 werd een 

vergelijkbare driftreductie bekomen.  

 

Stallinga et al. (2003) bestudeerde het effect van luchtondersteuning op drift in combinatie met 

een verlaging van de spuitboomhoogte. Het onderzoek werd uitgevoerd in een 
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aardappelgewas, waarbij de drift bepaald werd bij een spuitboomhoogte van 30 cm en met een 

dopafstand van 25 cm. De machine was uitgerust met een voorkamerspleetdop (DG 80.015) of 

een venturispleetdop (ID 90.015). De drift bij beide doptypen werd gemeten op 1 tot 5 m 

afstand vanaf de laatste dop zowel met als zonder gebruik van luchtondersteuning. De 

machine haalde een luchtsnelheid van 25 m.s-1. De uitkomsten van deze situaties werden 

vergeleken met een standaardbespuiting. Hierbij was de spuitboomhoogte 50 cm boven het 

gewas en stonden de doppen op een afstand van 50 cm van elkaar. Er werd gespoten met een 

standaard spleetdop (XR 110.04) en met een driftbeperkende voorkamerspleetdop (DG 

110.04). De resultaten zijn weergegeven in Tabellen 3 en 4. Verlaging van de spuitboom in 

combinatie met luchtondersteuning leverde zowel ten opzichte van de standaard spleetdop als 

de driftbeperkende dop een driftverlaging op.  

 

Tabel 3: Driftreductiepercentages t.o.v. standaard spleetdop XR 110.04                        

(Stallinga et al., 2003) 

dop spuitboomhoogte (cm) luchtondersteuning driftreductie (%) 

XR 110.04 50 zonder referentie 

zonder 78 
DG 80.015 30 

met 93 

zonder 93 
ID 90.015 30 

met 97 
 

Tabel 4: Driftreductiepercentages t.o.v. driftbeper kende dop DG 110.04                  

(Stallinga et al., 2003) 

dop spuitboomhoogte (cm) luchtondersteuning driftreductie (%) 

DG 110.04 50 zonder referentie 

zonder 21 
DG 80.015 30 

met 76 

zonder 73 
ID 90.015 30 

met 89 
 

 

Uit voorgaande blijkt reeds dat de driftreductie die met luchtondersteuning bekomen wordt, 

sterk afhankelijk is van het type dop dat gebruikt wordt. Om hierop een beter zicht te krijgen, 

werden door Van De Zande et al. (2000) proeven opgezet met verschillende driftarme 

doptypen en luchtondersteuning. Er werden een viertal types driftarme doppen vergeleken met 

een standaard spleetdop bij 3 bar en 300 l.ha-1. De geteste doppen worden opgesomd in Tabel 

5. In Figuur 6 wordt de drift op 2 - 3 m van de laatste dop voor de standaardsituatie (XR 11004 

bij 3 bar) als waarde 1 beschouwd. De driftdeposities van de overige spuitcombinaties wordt 

uitgedrukt als fractie van de standaard. Op deze manier kon een volgorde in driftreductie 

opgesteld worden.  
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Tabel 5: Doppen en hun druppelgroottespectrum gebru ikt bij de driftmetingen bij een 

spuitvolume van 300 l.ha -1 (Van De Zande et al., 2000) 

doptype fabrikant dop druppelgroottespectrum 

standaard spleetdop Teejet XR 11004 medium 

ketsspleetdop Teejet TT 11004 grof 

voorkamerspleetdop Teejet DG 11004 grof 

venturispleetdop Lechler ID 12004 zeer grof 

venturispleetdop Agrotop XLTD 04-110 zeer grof 
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Figuur 6: Volgorde in drift van doptypen en combina ties van doptypen met 

luchtondersteuning (+ L), gemeten op 2-3 m van de l aatste dop, relatief uitgedrukt t.o.v. 

de drift bij een standaard spleetdop XR 11004 (= 1)  (Van De Zande et al., 2000) 

 

Uit Figuur 6 blijkt dat er grote verschillen zijn in driftreductie tussen de verschillende typen 

driftarme doppen. Luchtondersteuning reduceerde de drift onafhankelijk van het doptype 

aanzienlijk, tot meer dan 80 % voor alle doptypes. De hoogste driftreductie (96 %) werd bereikt 

met een venturidop in combinatie met luchtondersteuning. Indien de verschillende doppen 

afzonderlijk bekeken worden, varieerde de extra driftreductie van 54 % bij de 

voorkamerspleetdop tot 80 % bij de standaard spleetdop. De driftafname door 

luchtondersteuning is dus het grootst bij doppen waarvan het druppelgroottespectrum het fijnst 

is. Dezelfde conclusie werd ook bekomen door Taylor et al. (1989). 

 

Cooke et al. (1990) stelde vast dat een slechte afstelling van de spuitmachine in combinatie 

met luchtondersteuning echter een verhoging van de drift tot gevolg kan hebben. Bij proeven in 

wintertarwe bij een spuitboomhoogte van 70 cm boven het gewas en bij een luchtsnelheid van 

36 m.s-1 werden driftwaarden gemeten die 5 tot 15 maal groter waren dan voor een 

conventioneel spuittoestel. Verlagen van de spuitboomhoogte tot 50 cm reduceerde de drift tot 
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op het niveau van de standaard spuitmachine. Indien men dit combineerde met een verlaging 

van de luchtsnelheid tot 25 m.s-1, dan nam de drift terug toe.  

 

Naast spuitboomhoogte en luchtsnelheid heeft de hoek waaronder de luchtstroom wordt 

aangevoerd ook een effect. Taylor et al. (1989) maakte voor hun velddriftmetingen op een 

graanstoppel gebruik van een spuittoestel waarvan de luchtuitlaat samen met de doppen tot 

30° voorwaarts of achterwaarts t.o.v. de verticale positie kan gedraaid worden (Hardi Twin 

systeem). De drift werd bepaald m.b.v. pipecleaners op een aantal afstanden van de bespoten 

zone. De gemeten deposities van spuitmiddel op de collectoren worden weergegeven in Tabel 

6. Er werd zowel met als zonder lucht gespoten, waarbij de richting van de luchtuitlaat ofwel 

verticaal ofwel naar achter gericht was. Door het gebruik van luchtondersteuning werd de drift 

met 60 % verlaagd indien de spuitboom naar achter gericht was. Bij de verticale positie was de 

driftreductie slechts 50 %. Volgens de auteurs kan de hogere drift bij een verticale stand t.o.v. 

een naar achter gerichte luchtstroom verklaard worden doordat de luchtstroom bij de verticale 

stand, in afwezigheid van begroeiing, sterk teruggekaatst wordt door de bodem, met een 

stijging van de drift tot gevolg.      

 

Tabel 6: Effect van de richting van de luchtstroom op drift (depositie uitgedrukt in µµµµl) 

(Taylor et al., 1989) 

driftafstand 
luchtondersteuning hoek 

0 m 6 m 20 m totaal 

zonder naar achter 9,8 4,1 1,3 15,2 

met naar achter 3,7 1,6 0,6 5,9 

met verticaal 1,6 2,7 0,7 7,5 
 

 

Zoals reeds eerder gesteld werd, heeft de windsnelheid een grote invloed op de hoeveelheid 

drift. Piché et al. (2000) stelden aan de hand van een aantal veldmetingen een verband op 

tussen de hoeveelheid drift en de windsnelheid, zowel met en zonder het gebruik van 

luchtondersteuning. De veldmetingen werden uitgevoerd op kort grasland onder variërende 

windsnelheden van 1 tot 5 m.s-1. Het systeem voor luchtondersteuning zorgde voor een 

luchtsnelheid van 31 m.s-1, een luchthoeveelheid van 1 m3.s-1 per meter spuitboom en de hoek 

was 15° voorwaarts gericht. De drift, uitgedrukt al s percentage van de toegepaste dosis, werd 

gemeten over een afstand van 10 m naast de bespoten zone. De windsnelheid werd op een 

hoogte van 2 m gemeten. In Figuur 7 worden de regressies tussen percentage drift en 

windsnelheid weergegeven. Hieruit blijkt dat bij het gebruik van luchtondersteuning ongeveer 

evenveel drift optreedt bij windsnelheden van 5 m.s-1 als bij conventioneel spuiten bij een 

windsnelheid van 1 m.s-1. De richtingscoëfficiënt van de rechte van de waarden bekomen met  

luchtondersteuning is een factor 9,8 keer kleiner dan deze van de waarden zonder het gebruik 

van luchtondersteuning. Dit wijst erop dat wanneer men spuit met luchtondersteuning, de 

spuitdruppels veel minder gevoelig zijn voor de invloed van windsnelheid.  



Hoofdstuk 2: Voordelen van luchtondersteuning 28 

 

 

Figuur 7: Percentage drift zonder en met luchtonder steuning i.f.v. de windsnelheid op 2 

m boven de grond (Piché et al.,2000) 

 

Een experiment opgezet door Gil en Nordbo (1993) geeft aan dat het effect van 

luchtondersteuning sterk kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van wind. De proeven 

werden uitgevoerd in een spuitkamer. Grote, rechthoekige platen bedekt met een mat met 

absorberende werking werden gebruikt als collector voor de spuitvloeistof. De driftpotentiëlen 

werden voor drie verschillende doppen bepaald. Het driftpotentieel is het deel van de 

toegepaste volume spuitvloeistof dat niet op een zone van 1,35 m breed en 0,75 m lengte 

onder de dop terechtkomt. De bekomen driftpotentiëlen zijn samengevat in Tabel 7. Bij de 

experimenten met zijwind werd een ventilator naast de spuitboom geplaatst, waardoor een 

gemiddelde windsnelheid van 2 m.s-1 werd behaald. Het effect van luchtondersteuning 

varieerde sterk tussen de situatie zonder wind en deze met zijwind. Bij de situatie zonder wind 

verhoogde luchtondersteuning de driftpotentieel. De stijging werd groter naarmate de 

dopgrootte toenam. Deze stijging is het gevolg van het feit dat het sedimentatieproces van de 

druppels verstoord wordt door de heftige turbulentie van de luchtstroom en doordat een deel 

van de druppels terug opspat met hoge kinetische energie. Indien er een zijwind aanwezig was, 

dan kwam het voordeel van luchtondersteuning tot uiting: de driftpotentiëlen werden sterk 

gereduceerd.  
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Tabel 7: Invloed van luchtondersteuning op driftpot entialen van drie doptypen in een 

situatie zonder en met zijwind (Gil en Nordbo, 1993 ) 

luchtsnelheid 

0 m.s-1 15 m.s-1 0 m.s-1 15 m.s-1 dop 

geen wind met zijwind (2m.s-1) 

4110-10 (zeer fijn) 20 23,8 (+19 %) 29 18,1 (-37 %) 

4110-14 (fijn) 12,5 20,1 (+24 %) 19,1 13,8 (-28 %) 

4110-20 (medium) 6,3 9,4 (+54 %) 8,5 5,8 (-39 %) 

gemiddelde 13 16,3 18,9 12,4 
 

 

Door Taylor et al. (1989) werd een ‘Particle Measuring System (PMS)‘ gebruikt om in het veld 

de druppelgrootte, druppelsnelheid en het aantal druppels te meten. Het spuittoestel werd 

tegen de wind in geplaatst. De gemiddelde windsnelheid was 1,5 m.s-1  op spuitboomhoogte. 

Metingen werden uitgevoerd met en zonder luchtondersteuning. De bekomen data werd 

vergeleken met metingen uitgevoerd onder labo-omstandigheden. De VMD van de gebruikte 

dop (4110012 bij 2,5 bar) was onder alle omstandigheden 250 µm. In Tabel 8 worden de 

gemeten druppelsnelheden met en zonder luchtondersteuning weergegeven. 

Luchtondersteuning verhoogde de snelheid van de druppels. De stijging is afhankelijk met de 

druppelgrootte: hoe kleiner de druppels, des te groter is de toename van hun snelheid.  

 

Tabel 8: Effect van luchtondersteuning op druppelsn elheid (m.s -1) (Taylor et al., 1989) 

veld 
druppelgrootte (µm) labo 

zonder lucht met lucht 

100 2,2 1,6 4,3 

200 2,7 2,4 6,2 

300 7,3 5,7 9,7 

400 9,7 7,9 11,3 

500 12,5 11,7 12,8 
 

 

Naast de hogere druppelsnelheden werd bij het toepassen van luchtondersteuning ook een 

groter aandeel kleine druppels in het druppelspectrum waargenomen. De fractie van het 

spuitvolume bestaande uit druppels kleiner dan 150 µm, gemeten 50 cm onder de dop, 

bedroeg met luchtondersteuning 6,4 %. Zonder luchtondersteuning was dit slechts 0,4 %. Dit 

wijst erop dat de luchtstroom in staat is om fijne druppels te behouden en te beschermen.  
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2.2 Andere voordelen 

2.2.1 Verdeling en efficiëntie spuitmiddel 

Bij iedere bespuiting van om het even welk gewas komt een deel van het spuitmiddel niet op de 

voorziene plaats terecht. Een deel gaat verloren door het wegdriften van spuitvloeistof, een 

ander deel komt op de bodem terecht onder het gewas. Van De Zande et al. (2002) bracht aan 

de hand van drift- en depositiemetingen in aardappelen de uiteindelijke verdeling van de 

spuitvloeistof in beeld (Figuur 8). Bij het toepassen van een spuitvolume van 300 l.ha-1 met een 

conventioneel spuittoestel kwam slechts 68 % van de spuitvloeistof op het doel, de planten 

terecht. De verliezen via de bodem en drift bedroegen respectievelijk 7 % en 1,8 %. Door het 

toepassen van luchtondersteuning werd de depositie op de planten iets verhoogd, alhoewel de 

verliezen via de bodem ook toenamen. De hoeveelheid drift verminderde. Opmerkelijk is dat 

17-23 % van de hoeveelheid spuitmiddel niet meer teruggevonden werd. Dit kan het gevolg zijn 

van verdamping tijdens de bespuiting of door afwijkingen in de meetprocedure.  

 

 

Figuur 8: Verdeling van de spuitvloeistof bij een c onventionele en een 

luchtondersteunde bespuiting van aardappelen, uitge drukt in percentages van het 

spuitvolume (300 l.ha -1) (Van De Zande et al., 2002) 

 

Bij het uitvoeren van een bespuiting is niet alleen de totale hoeveelheid 

gewasbeschermingsmiddel die op de planten terechtkomt van belang. Ook de verdeling over 

de plant is belangrijk. Veel insecten en pathogenen ontwikkelen immers aan de onderzijde van 

bladeren of op plaatsen die diep in het gewas gelegen zijn. Deze plaatsen zijn met een 

conventionele spuittechniek vaak moeilijk bereikbaar. Vooral bij het gebruik van niet-

systemische middelen is het van groot belang om een uniforme verdeling over de ganse plant 
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te verkrijgen. Door het gebruik van luchtondersteuning kan de verdeling van het spuitmiddel in 

het gewas verbeterd worden. Dit werd door een aantal onderzoeken bevestigd. 

 

Panneton en Piché (2005) voerden experimenten uit op aardappelplanten in een spuitkamer. 

Ze gingen na wat het effect is van luchtondersteuning op de verdeling van de spuitvloeistof in 

het gewas. De experimenten werden herhaald voor verschillende luchtsnelheden (0, 30, 35 en 

40 m.s-1). De procentuele verdeling van de spuitvloeistof in drie zones van het gewas is 

weergegeven in Tabel 9.  

 

Tabel 9: Procentuele verdeling van de spuitvloeisto f in top, midden en onderste deel van 

het gewas (Panneton en Piché, 2005) 

  bovenzijde bladeren onderzijde bladeren 

luchtondersteuning zonder met zonder met 

top 85% 68% 100% 74% 

midden  13% 23% 0% 23% 

onder 2% 9% 0% 3% 
 

 

Het belangrijkste effect van luchtondersteuning was een uniformere verdeling van het 

spuitmiddel over de verticale richting van de planten. Dit was zowel het geval voor de 

bovenzijde van de bladeren als voor de onderzijde. In het bovenste gedeelte van de planten 

daalde de depositie door het gebruik van luchtondersteuning significant, doordat de 

luchtstroom het gewas opent en de spuitdruppels toelaat om dieper in het gewas binnen te 

dringen. Bij het variëren van de luchtsnelheid van 30 tot 40 m.s-1 werden geen grote verschillen 

in bladdepositie vastgesteld.  

 

Een gelijkaardig experiment werd opgezet door Van De Zande et al. (2000). Gedurende vier 

groeiseizoenen  werden veldmetingen uitgevoerd in een aardappelgewas. De verdeling van de 

spuitmiddelen tijdens bespuitingen met en zonder luchtondersteuning werd nagegaan. Het 

toegepaste spuitvolume bedroeg 200 l.ha-1. Voor de luchtondersteunde bespuitingen maakte 

men gebruik van een Hardi Twin spuittoestel waarvan de luchtondersteuning op 5/8 van de 

maximum capaciteit was ingesteld. De totale depositie op het bladoppervlak was significant 

hoger bij luchtondersteund spuiten (48,6 % van de toegepaste hoeveelheid spuitvloeistof) t.o.v. 

conventioneel (42,7 %). Met luchtondersteuning verhoogde de depositie beduidend in het 

midden en het onderste deel van het gewas (Figuur 9). 
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Figuur 9: Spuitmiddeldepositie (% van toegepaste sp uitvolume) op drie niveaus in een 

aardappelgewas (Van De Zande et al., 2000) 

 

Ook de emissie naar het bodemoppervlak werd gemeten. Luchtondersteuning had geen 

significant effect op de hoeveelheid spuitmiddel die onder het gewas op de bodem terecht 

kwam. Voor zowel conventioneel als luchtondersteund spuiten bedroeg de depositie op de 

bodem 24 % van het toegepaste volume. Volgens Hardi (1998) is een reductie van de 

bodemdepositie wel mogelijk. De verklaring hiervoor zou zijn dat de druppels meegenomen 

worden door de luchtstroom die net boven de grond verandert van richting. De druppels slaan 

niet neer op de grond, maar volgen het bodemoppervlak tot ze botsen met het gewas. Dit wordt 

echter tegengesproken in Van De Zande et al. (2002). Volgens hen verhoogt 

luchondersteuning de depositie van spuitmiddel op de bodem. De hoeveelheid is echter sterk 

afhankelijk van het groeistadium (L.A.I.-waarde) van het gewas. Dit geldt volgens Van 

IJzendoorn et al. (1995) ook voor de bedekking van de plant met spuitmiddel. Het groeiseizoen 

van een aardappelgewas kan in drie specifieke stadia worden ingedeeld, namelijk een gewas 

dat zich in de rij sluit, een volledig gesloten gewas en een gewas dat groen maar gelegerd is. 

Voor het eerste gewasstadium was voor de totale depositie op de plant geen verschil zichtbaar 

tussen spuittechniek met en zonder luchtondersteuning. In de twee andere stadia gaf spuiten 

met luchtondersteuning een duidelijk hogere depositie op de totale plant.  

 

In tegenstelling tot andere onderzoekers bekwamen Bauer en Raetano (2003) geen verhoging 

van de depositie van spuitmiddel door het toepassen van luchtondersteuning. Ze maakten de 

vergelijking tussen al dan niet luchtondersteund spuiten in een bonengewas, 48 dagen na 

kieming. Er werd gebruik gemaakt van vijf verschillende doppen: twee spleetdoppen (AXI 

11003 en AXI 110015) en drie holle werveldoppen (JA-0,5; JA-1 en JA-2). De verdeling van het 

spuitmiddel over de plant werd beoordeeld aan de hand van stukjes filterpapier, die aan de 

bovenzijde en de onderzijde van een aantal bladeren werden aangebracht. Er werd een 

onderscheid gemaakt tussen bladeren in het bovenste deel van het gewas en bladeren in het 
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onderste gedeelte. De resultaten worden weergegeven in Figuur 10. Luchtondersteuning 

verhoogde de depositie van het spuitmiddel niet significant.    

 

 

Figuur 10: Depositie van spuitmiddel op bovenzijde en onderzijde van bladeren, in de 

top en het onderste gedeelte van een bonengewas met  verschillende doppen met of 

zonder luchtondersteuning (Bauer en Raetano, 2003) 

 

De afstelling van de luchtondersteuning heeft een grote invloed op de verdeling van het 

spuitmiddel in het gewas. Hierbij zijn vooral de luchtsnelheid, het luchtdebiet en de hoek 

waaronder de luchtstroom wordt aangevoerd doorslaggevend. Volgens Panneton et al. (2000) 

heeft de luchtsnelheid de grootste impact op de bladbedekking. Uit hun onderzoek op broccoli 

kan afgeleid worden dat een hoge luchtsnelheid (> 25 m.s-1) vooral een betere bedekking van 

de onderzijde van de bladeren in het midden en het onderste gedeelte van het gewas geeft, 

terwijl lagere luchtsnelheden (< 20 m.s-1) aanleiding geven tot een betere bedekking van de 

bovenzijde van de bladeren in de top van het gewas. De optimale afstelling van de 

luchtondersteuning hangt dus sterk af van het deel van het gewas dat moet beschermd 

worden. Om een betere bedekking van de moeilijk bereikbare delen van planten en een 

diepere penetratie in het gewas te verkrijgen, adviseren Panneton et al. (2000) algemeen 

volgende standaardinstellingen: 

- luchtsnelheid hoger dan 25 m.s-1 

- luchtdebiet minimum 0,9 m3.s-1.m-1 

- hoek 20 - 25° voorwaarts gericht 

 

Bij commerciële luchtondersteunde spuittoestellen is het maximum luchtdebiet meestal slechts 

0,3 - 0,4 m3.s-1 per meter spuitboomlengte. Womac et al. (1993) concludeerde uit onderzoek in 

katoen met verschillende spuittoestellen dat spuittoestellen die een hoge 

luchtsnelheid/luchtvolume produceren, algemeen een hogere depositie van spuitmiddel op de 

planten geven dan toestellen met lage luchtvolumes.   
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Wind veroorzaakt niet alleen het wegdriften van kleinere druppels naar plaatsen buiten de te 

bespuiten zone, het kan ook grotere, maar nog steeds sedimenterende druppels, windafwaarts 

verplaatsen. Dit leidt dan tot een slechte verdeling van de spuitvloeistof over de werkbreedte 

van het spuittoestel. Luchtondersteuning vermindert deze laterale verplaatsing van 

spuitdruppels (Taylor et al., 1989).  

 

Een ander gekend probleem bij conventioneel spuiten is het ontstaan van het zogenaamde 

rugeffect (Figuur 11). Dit geeft vooral problemen bij de onkruidbestrijding in aardappelen. 

Indien de windrichting loodrecht op de rijrichting staat, ontstaat aan de ene zijde van de ruggen 

een windluwe zone. Dit resulteert op deze plaatsen in een te lage depositie van spuitvloeistof. 

Bij het gebruik van luchtondersteuning is het rugeffect geen probleem, omdat de druppels hun 

richting behouden en niet beïnvloed worden door de wind (Hardi, 1998). 

 

 

 

Figuur 11: Het rugeffect bij conventioneel spuiten (Hardi, 1998) 

 

Cooke et al. (1990) bestudeerde het biologische effect van een fungicidenbehandeling in 

spruiten. Het optreden van bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola) en spikkelziekte 

(Alternaria brassicae) werd beoordeeld na een bespuiting met en zonder luchtondersteuning 

aan volle en halve dosis fungicide. De beste bestrijding van deze schimmelziekten werd 

bekomen met de luchtondersteunde bespuiting aan de volle dosis. Opmerkelijk was dat de 

halve-dosis, luchtondersteunde bespuiting even effectief was als de bespuiting met standaard 

spuittoestel met een volledige dosis. Een halvering van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddel in combinatie met luchtondersteuning had bij spruiten dus geen 

daling van de biologische effectiviteit tot gevolg. Bij gelijkaardige experimenten in aardappelen 

en wintertarwe waren de verschillen tussen conventioneel en luchtondersteund spuiten slechts 

miniem. Bij een ander experiment in zomergerst was de onkruidbestrijding bij luchtondersteund 

spuiten aan één derde van de dosis sulfunylureum met een spuitvolume van 100 l.ha-1 

effectiever dan de conventionele manier met een volle dosis en 200 l.ha-1 (Andersen et al., 

2000). 
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Een hogere depositie op de plant, een betere verdeling van de spuitvloeistof en een uniformer 

spuitbeeld over de ganse werkbreedte geven de mogelijkheid om de hoeveelheid 

gewasbeschermingsmiddel te verlagen. Een internationale enquête bij gebruikers van een 

Hardi Twin spuittoestel toonde een reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

met gemiddeld 16 % t.o.v. het geschatte gebruik bij een conventionele techniek (Andersen et 

al., 2000). De reducties varieerden echter tussen 0 % en 50 %. De landbouwers die hun dosis 

weinig verlaagden, hadden vooral aandacht voor het juiste tijdstip van de bespuiting en 

verwachtten een hogere biologische effectiviteit van luchtondersteuning. Aan de andere zijde, 

diegene die de dosis met de helft verlagen, proberen hierdoor een stuk de kostprijs te drukken. 

Deze strategie kan in sommige gevallen echter een extra bespuiting met zich meebrengen.  

 

2.2.2 Capaciteitsverhoging spuittoestel 

Doordat een spuitmachine beperkt is in werkbreedte tracht men vaak de capaciteit te verhogen 

door de bespuitingen uit te voeren aan een hogere rijsnelheid. Bij een stijgende rijsnelheid 

neemt drift echter aanzienlijk toe. Deze toename kan men echter compenseren door te werken 

met een driftreducerende spuittechniek zoals luchtondersteuning. 

 

Van De Zande et al. (2004) evalueerde het effect van verhoging van de rijsnelheid van 6 km.h-1 

naar 12 km.h-1 en dit zowel voor bespuitingen in een aardappelgewas zonder als met 

luchtondersteuning. Zoals verwacht verhoogde de drift bij beide technieken (Figuur 12).  

 

 

 

Figuur 12: Drift (% van verspoten volume) i.f.v. af stand tot laatste dop bij een bespuiting 

met een conventioneel en een luchtondersteund (+A) spuittoestel, uitgerust met 

spleetdoppen (XR 110.04) bij een rijsnelheid van 6 km.h -1 en 12 km.h -1 (Van De Zande et 

al., 2004) 
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Het gebruik van luchtondersteuning (luchtsnelheid bij uitlaat: 30 m.s-1) reduceerde bij beide 

rijsnelheden de drift t.o.v. de klassieke spuittechniek. Opvallend is dat de hoeveelheid drift bij 

de bespuiting met luchtondersteuning bij 12 km.h-1 nog steeds lager was dan de drift bij 6 km.h-

1 bij een conventionele techniek. Hieruit zou men kunnen besluiten dat indien men de 

rijsnelheid wenst te verhogen, dit het beste kan met luchtondersteuning. Het driftreducerend 

effect van luchtondersteuning was bij een hogere snelheid echter een stuk lager: 47-58 % 

(afhankelijk van de afstand) bij 12 km.h-1 t.o.v. 73-93 % bij 6 km.h-1. Met andere woorden de 

toename in drift door stijging van de rijsnelheid was meer uitgesproken bij luchtondersteund 

spuiten. Dit laatste wordt tegengesproken door Taylor et al. (1989). In hun proeven op een 

graanstoppel bekwam men net het tegenovergestelde (Tabel 10). Luchtondersteuning 

reduceerde de drift bij de verschillende snelheden naar een bijna constante hoeveelheid. Bij de 

conventionele manier verdubbelde de drift echter bij een verhoging van de rijsnelheid van 4 

km.h-1 naar 10 km.h-1. Het verschil tussen luchtondersteund en conventioneel spuiten werd dus 

groter naarmate de rijsnelheid steeg.  

 

Tabel 10: Effect van rijsnelheid en luchtondersteun ing op drift (in µµµµl, omgerekend voor 

een spuitvolume van 100 l.ha -1) (Taylor et al., 1989) 

luchtondersteuning 
rijsnelheid 

zonder met 

4 42,7 21,2 

7 44,6 22,2 

10 85 23,1 
 

 

Spuittechnieken die drift reduceren laten ook toe om de hoeveelheid drift binnen de perken te 

houden zelfs bij hogere windsnelheden, wat met een conventionele techniek niet mogelijk is. 

De hoeveelheid drift bij het gebruik van luchtondersteuning bij een windsnelheid van 8,5 m.s-1 

(gemeten op 2 m hoogte) is volgens Taylor et al. (1989) vergelijkbaar met deze bij minder dan 

4,5 m.s-1 zonder luchtondersteuning. Hierdoor wordt het aantal uren waarop men kan spuiten 

vergroot en is er een grotere kans dat men op het juiste tijdstip kan spuiten.  

 

Voor een optimaal effect wordt bij de conventionele spuittechniek aangeraden om een 

spuitvolume van minimum 150 l.ha-1 toe te passen. Door de efficiënte driftcontrole en de betere 

verdeling van de spuitvloeistof bij luchtondersteund spuiten is het echter mogelijk om 

bespuitingen uit te voeren met lage watervolumes tot zelfs 80 l.ha-1 (Kappel en Nilars, 2004). 

Deze lage volumes zijn haalbaar doordat het mogelijk is om met doppen te spuiten die een fijn 

druppelgroottespectrum hebben. De druppels zijn door de luchtondersteuning immers minder 

driftgevoelig. Een reductie van 50 % van het watervolume t.o.v. een conventionele 

spuitmachine is in de praktijk mogelijk. Een gevolg hiervan is dat er ook minder tijd verloren 

gaat met het vullen van de spuittank (Hardi, 1998). 
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Doordat meer uren per dag geschikt zijn om te spuiten, door het lager watervolume en de 

kortere vultijd zal een luchtondersteunde spuitmachine normaal een hogere capaciteit hebben 

dan een klassiek spuittoestel met dezelfde tankgrootte en spuitboombreedte. Andersen et al. 

(2000) spreekt over een verdubbeling van de capaciteit in hectaren per seizoen. Indien nog een 

hogere rijsnelheid in rekening gebracht wordt, kan dit zelfs oplopen tot een verdrievoudiging 

van de spuitcapaciteit.  
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Hoofdstuk 3:  Verschillende 

systemen van 

luchtondersteuning 
Hierna worden twee technieken beschreven die gebaseerd zijn op het gebruik van een 

geforceerde luchtstroom. Er wordt onderscheid gemaakt tussen luchtondersteuning waarbij een 

doorlopend luchtgordijn gecreëerd wordt en daarnaast luchtondersteunde doppen waar per dop 

lucht toegevoerd wordt.  

 

3.1 Luchtondersteuning 

Kenmerkend voor luchtondersteuning is dat er lucht naar beneden wordt geblazen over de 

ganse werkbreedte en dat de spuitdruppels in deze luchtstroom worden gebracht. De 

spuitdruppels worden net zoals bij een conventionele spuitmachine gemaakt d.m.v. 

spleetdoppen, werveldoppen, enz. De luchtstroom geeft de druppels extra energie en 

ondersteunt hen naar het gewas. De vorming van een spuitwolk van kleine druppels wordt 

voorkomen (Andersen et al., 2000). De lucht wordt aangevoerd via één of meerdere 

ventilatoren en verdeeld over de ganse lengte van de spuitboom d.m.v. een luchttunnel. De 

luchthoeveelheid is variabel en bedraagt maximaal 2500 m³.h-1 per meter spuitboom. De 

luchtsnelheid varieert met het toerental van de ventilator. Meestal is er echter geen lineair 

verband. Ook kunnen er variaties optreden tussen de luchtsnelheden over de breedte van de 

spuitboom (Raetano, 2005). 

 

De luchthoeveelheid bepaalt de snelheid waarmee de druppels neerwaarts gestuurd worden. 

De verdeling van de spuitvloeistof kan plaatsvinden via wervel- of spleetdoppen. Het verschil 

bestaat alleen nog in de plaatsing van de spuitdoppen. Plaatsing in de luchtstroom heeft tot 

gevolg dat de luchthoeveelheid invloed heeft op de dwarsverdeling. Plaatsing voor de 

luchtstroom betekent dat de invloed van de luchthoeveelheid op de breedteverdeling minimaal 

is. De luchthoeveelheid heeft slechts een secundaire invloed op de druppelgrootte; deze hangt 

vooral af van spuitdop en spuitdruk (Cursus erkend technicus spuittoestellen, 2004). 

 

Een aantal fabrikanten brengt systemen van luchtondersteuning op markt. Hieronder volgt een 

beschrijving van de belangrijkste. 
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3.1.1 Hardi Twin 

Hardi bracht in 1987 als één van de eerste constructeurs een concept met luchtondersteuning 

voor veldspuiten op de markt. De Hardi Twin is een volhydraulische veldspuit, waarmee zowel 

op conventionele wijze als met luchtondersteuning kan worden gespoten. Dit verklaart de naam 

Twin: tweeling. 

 

De Hardi Twin spuitbomen zijn in twee varianten leverbaar: Twin Stream en Twin Force (Figuur 

13), die verschillen in het aantal ventilatoren die zorgen voor de toevoer van de luchtstroom. Bij 

de Twin Stream is er één ventilator opgebouwd. Deze axiaalventilator is geïntegreerd in de 

middensectie van de spuitboom. De snelheid van de luchtstroom kan ingesteld worden tussen 

0 en 30 m.s-1. Het luchtvolume per meter spuitboom is maximaal 1500 m3.h-1. Doordat er 

slechts één ventilator aanwezig is, is de werkbreedte beperkt tot 12 of 15 m. De Twin Force 

spuitbomen zijn voorzien van twee ventilatoren: één in het linkerdeel en één in het rechterdeel 

van de spuitboom. Hiermee kunnen luchtsnelheden tot 35 m.s-1 gehaald worden bij een 

luchtvolume van maximum 2000 m3.h-1 per meter spuitboom. De ventilatoren hebben een 

diameter van 630 mm. De Twin Force is leverbaar in werkbreedtes van 18 tot 34 m. 

 

 

 

Figuur 13: Hardi Twin Stream (links) en Twin Force (rechts) 

 

De ventilatoren worden aangedreven door een eigen olievoorziening. De waterpomp is 

daarvoor uitgevoerd met een doorlopende as die een oliepomp aandrijft. Deze oliepomp is 

vanuit de cabine traploos regelbaar. Door de olietoevoer van de ventilatoren te wijzigen, kan 

ook de geproduceerde luchthoeveelheid en luchtsnelheid ingesteld worden. De oliestroom kan 

worden afgelezen op een manometer (0 - 250 bar). De kleurencodes op de manometer komen 

overeen met de luchtsnelheid bij bepaalde drukbereiken. Als de bomen half ingeklapt zijn, moet 

het toerental of de druk met 25 % verminderd worden om dezelfde luchtsnelheid te bekomen.  

 

Om te voorkomen dat het hydraulisch systeem oververhit raakt, is in het ventilatorhuis een 

oliekoeler ingebouwd. De eigen olievoorziening heeft een energieverbruik van 25 kW (34 pk) bij 

een boombreedte van 18 m bij de maximale luchtproductie. 
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Over de gehele breedte van de spuitboom is een luchtzak van flexibel materiaal (PVC) 

gemonteerd. De luchtzak heeft naar het uiteinde van de spuitboom toe een kleinere diameter. 

Dit zorgt ervoor dat de luchthoeveelheid en de snelheid waarmee de lucht wordt verplaatst, 

uniform is over de gehele boombreedte. Een speciale luchtmond met spleetvormige uitlaat 

zorgt voor een lineaire uitlaatstroom van lucht. De uitlaat bestaat uit een rij ronde openingen 

met een diameter van 2,5 cm en een tussenafstand van 0,5 cm. 

 

Een unieke eigenschap van het Hardi Twin systeem is de gecombineerde hoekafstelling van de 

luchtuitlaat en de spuitdoppen. De luchtuitlaat en de spuitdop zijn dusdanig gemonteerd dat de 

hoek tussen beide altijd dezelfde is, namelijk 15° (Figuur 14). De afstand tussen het begin van 

de luchtstroom en de vloeistofstroom is constant, ook wanneer de hoek van de luchtuitlaat 

wordt gewijzigd. Lucht en vloeistof snijden elkaar pas wanneer het spuitbeeld zijn volle breedte 

heeft. Dit is 30 cm onder de dop. De blaasmond is niet in secties afsluitbaar. 

 

Figuur 14: De hoek tussen de luchtuitlaat en de spu itdop is altijd dezelfde 

 

De gehele luchtuitlaat, inclusief spuitdoppen, kan vanuit de cabine traploos hydraulisch 

gedraaid worden. Bij de Twin Stream kan de luchtuitlaat 18° naar voren tot 18° naar achteren 

gedraaid worden t.o.v. de positie waarbij de luchtstroom loodrecht naar beneden staat. De 

hoekafstelling van een Twin Force kan binnen een range van 40° voorwaarts tot 30° 

achterwaarts.  
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Naargelang de hoeveelheid wind, de windrichting, de rijsnelheid en het gewastype dient de 

richting van de lucht- en vloeistofstroom en het luchtdebiet aangepast te worden zodat het 

effect van mee- of tegenwind kan gecompenseerd worden (Figuur 15). Vaak is het noodzakelijk 

met twee verschillende hoekverstellingen te werken, waarbij de hoek gewijzigd wordt als de 

rijrichting verandert bij het draaien op de kopakker.  

 

 

 

Figuur 15: Compenseren van het effect van de wind m .b.v. luchtondersteuning 

(Hardi,1998) 

 

Daarnaast kan er ook op het doel gericht worden. Indien de ziekte zich situeert in de top van de 

planten (bv. aarbehandeling), dan wordt aangeraden weinig luchttoevoer te gebruiken. Een 

hoge luchttoevoer is gewenst indien een hoge indringing in het gewas wordt beoogd. Bij 

sommige combinaties van luchtsnelheid en hoekverstelling kan het gewas echter “gesloten” of 

platgeslagen worden, waardoor indringing niet meer mogelijk is. Op een onbegroeide bodem 

moet het laagste niveau van luchtondersteuning worden gebruikt, net genoeg om de winddrift 

te beheersen. Een te hoge luchtsnelheid boven een laag gewas kan aanleiding geven tot 

stofafzetting op de planten, wat oorzaak kan zijn van een minder goed effect van het 

gewasbeschermingsmiddel (Hardi, 2002). Voor speciale aanwendingen, zoals het spuiten van 

vloeibare meststoffen, kan de spuitmachine op een conventionele manier aangewend worden 

door de luchtondersteuning uit te schakelen.  

 

Als de luchtzak beschadigd is, kan deze gerepareerd worden door er een lapje op te naaien of 

te lijmen. Er is een reparatieset leverbaar.  
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3.1.2 Kyndestoft Airsprayer 

Kyndestoft biedt met de Airsprayer een systeem van luchtondersteuning aan die als opbouwkit 

kan gemonteerd worden op bestaande spuittoestellen. Het systeem bestaat uit volgende 

onderdelen (Figuur 16): 

 

1. Ventilatorhuis met hydromotor 

2. Propeller 

3. Beschermrooster 

4. Luchtzakken met roestvrij stalen ringen 

5. Montagehulpstukken 

 

 

 

Figuur 16: Onderdelen van de Kyndestoft Airsprayer  

 

De Kyndestoft Airsprayer is gebaseerd op het vacuümsysteem. De lucht wordt achter de 

spuitdoppen toegevoerd waardoor er een onderdruk ontstaat tussen de vloeistofstraal en de 

luchtstroom (Figuur 17). De fijne druppels worden naar de luchtstroom gezogen. De 

luchtstroom ‘duwt’ de spuitvloeistof in het gewas. De opening van de luchtzak bestaat uit een 

groot aantal kleine ronde gaten. De richting van de luchtstroom kan vanuit de cabine elektrisch 

versteld worden tot 40° achterwaarts. De ventilator  wordt hydraulisch aangedreven. De 

luchthoeveelheid en -snelheid kunnen afhankelijk van het gewas en windsnelheid worden 

ingesteld. 
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Figuur 17: Principe van de Kyndestoft Airsprayer 

 

Het Kyndestoft-systeem is vrijwel op alle gangbare merken en typen veldspuiten te monteren.  

Men moet wel rekening houden met het feit dat men een gewicht van circa 100 kg toevoegd 

aan de bestaande spuitboom. Dit kan problemen geven met de stabiliteit van de spuitboom, 

omdat de ophanging van de boom hier meestal niet op voorzien is. De Kyndestoft Airsprayer is 

leverbaar voor spuitboombreedtes van 10 tot 36 m. 

 

3.1.3 Rau-Vicon Airplus 

De firma Kverneland brengt de Rau-Vicon Airplus op de markt. De Airplus ventilator produceert 

een luchtstroom tot 2500 m³.h-1 per meter spuitboom. De ventilator wordt aangedreven door 

een hydromotor met een gesloten hydraulisch systeem. De hoeveelheid lucht van de ventilator 

kan traploos geregeld worden van 0 tot maximaal. Er kunnen luchtsnelheden tot 45 m.s-1. De 

verdeling van de lucht gebeurt met een luchtzak die onderaan voorzien is van ronde openingen 

met een diameter van 4 cm. De luchtstroom is recht naar beneden gericht en is niet draaibaar. 

De spuithoek van de doppen is wel regelbaar. Ongeveer 10 cm onder de luchtuitlaat komen de 

luchtstroom en de vloeistofstroom samen.  

 

Afhankelijk van de toestand van het gewas worden verschillende doptypen gebruikt (Figuur 

18). Bij een dicht gewas wordt de voorkeur gegeven aan holle kegel werveldoppen met een 

tophoek van 80°, die een nevel van kleinere druppel s verspuiten. Hierdoor wordt een 
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contactoppervlak van de druppels bekomen die vele malen groter is dan bij standaard doppen. 

Een dopafstand van 25 cm garandeert een goede verdeling van de spuitvloeistof in de breedte, 

waardoor de spuithoogte verkleind kan worden. De spuitdoppen spuiten de spuitvloeistof onder 

een hoek van 55° in de luchtstroom. Bij een geringe  gewasdichtheid worden 80° 

vlakstraaldopppen gemonteerd onder een hoek van 30°. Bij bespuitingen voor opkomst of in 

een jong stadium kan men werken met spleetdoppen met tophoek 110° die loodrecht naar 

beneden staan, bij een dopafstand van 50 cm. De neutraalstand op de dophouders maakt het 

mogelijk om gemakkelijk te wisselen tussen een dopafstand van 25 en 50 cm. 

 

 

 

Figuur 18: Airplus systeem 

 

De Airplus spuitbomen zijn verkrijgbaar in werkbreedtes van 12 tot 28 m. Het gewicht van een 

Airplus spuitboom is ongeveer 700 kg hoger dan van een conventionale spuitboom met 

dezelfde werkbreedte.  
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3.1.4 Dammann Dual air system 

Het Dual Air System (DAS) van Dammann wijkt af van de vorige systemen, doordat niet 

gewerkt wordt met een luchtzak, maar met een gesloten spuitboom. De spuitboom bestaat uit 

een vakwerk dat bedekt is met aluminiumplaten. De helft van de boom bestaat uit aluminium, 

waardoor het gewicht beperkt wordt. De spuitboom loopt naar het uiteinde spits toe om een 

gelijkmatige verdeling van de lucht over de ganse werkbreedte te bekomen. In het midden van 

de spuitboom is een ventilator geïntegreerd die hydraulisch aangedreven wordt. Het toerental 

van de ventilator kan traploos gewijzigd worden door een elektrische verstelling van de 

hydraulische pomp. De maximale luchthoeveelheid is afhankelijk van de werkbreedte: 

- 15 - 28 m werkbreedte: 0 - 45000 m3.h-1 

- 30 - 36 m werkbreedte: 0 - 60000 m3.h-1 

 

Specifiek aan het Dual Air System is de dubbele luchtstroom: zowel voor als achter de doppen 

zijn luchtgaten voorzien (Figuur 19). De openingen hebben een diameter van 27 mm en een 

tussenafstand van 50 mm.  De luchtstroom is verticaal naar beneden gericht en is niet 

draaibaar. 

 

 

 

Figuur 19: Dammann Dual Air System  

 

De spuitdoppen zijn tussen de twee rijen luchtgaten geplaatst. Het luchtgordijn voor en achter 

de dop zorgt ervoor dat de druppels afgeschermd zijn van de invloed van de wind. Daarnaast 

worden de druppels in de luchtstroom gezogen t.g.v. het zogenaamde injectoreffect. Hierdoor 

worden de druppels samen met de lucht meegenomen in het gewas.  

 

 

 

 



Hoofdstuk 3: Verschillende systemen van luchtondersteuning 46 

3.1.5 Andere 

Wereldwijd zijn er nog een aantal andere constructeurs die een systeem van 

luchtondersteuning op de markt brengen. Deze systemen zijn veelal eenvoudig opgebouwd en 

hebben een gelijkaardig werkingsprincipe als de voorgaande. Daarom worden ze niet uitvoerig 

beschreven.  

 

Andere fabrikanten: 

- Degania 

- Jacto: Advance Vortex en Falcon Vortex 

- Knight 

- MB Techniek: Turbulance 

- MS sprayer inc.: R-tech 

- SAM: Airstream 

 

 

Figuur 20: Andere constructeurs van luchtondersteun ing  
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3.2 Luchtondersteunde doppen 

Bij een luchtondersteunde dop of luchtvloeistofdop komen de vloeistofstroom en een 

geforceerde luchtstroom (geproduceerd door een op het spuittoestel gemonteerde compressor) 

samen in de dop. De druppelgrootte van de geproduceerde druppels en de vloeistofafgifte 

wordt bepaald door beide componenten (Figuur 21) (De Schepper, 2004).  

 

 

Figuur 21: Invloed van de luchtdruk en de spuitdruk  op de druppelgrootte 

 

Uit Figuur 21 blijkt dat een toename van de luchtdruk een vermindering geeft van de opbrengst 

en een kleinere druppel. Een toename van de spuitdruk bij gelijkblijvende luchtdruk resulteert in 

een hogere opbrengst en een grovere druppel. Hieruit blijkt dat door regeling van de druk van 

de perslucht of van de vloeistof bijna elke druppeldiameter kan gerealiseerd worden. Nadeel is 

echter dat hierdoor ook het debiet telkens verandert, zodat de rijsnelheid zal moeten aangepast 

worden om een constant debiet per ha te bewaren.  

 

Naargelang de weersomstandigheden kan men het geproduceerde druppelgroottespectrum 

constant aanpassen met het oog op het beperken van drift. De lucht zorgt behalve voor de 

regeling van de druppelgrootte tevens voor een sterke verhoging van de uitgangssnelheid van 

de druppels uit de dop. Hierdoor ontstaat bij gelijk vloeistofrendement en druppelgrootte minder 

drift en een betere verdeling in het gewas, vergeleken met een klassieke spuitmachine. De 

verdeling vindt plaats via een ketsdop. De luchthoeveelheid bedraagt maximaal 50 l.min-1 per 

dop (Cursus erkend technicus spuittoestellen, 2004). 
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Luchtondersteunde doppen worden veel minder frequent gebruikt dan luchtmengdoppen 

aangezien ze een grotere investering vragen: compressor, leidingen, regelsysteem, … 

(Nuyttens et al., 2004c). 

 

3.2.1 Airtec (Cleanacres Machinery Ltd.)  

Bij de Airtec-dop stroomt de spuitvloeistof via een apart leidingsstelsel naar de centraal, in de 

dop gelegen, verwisselbare doseeropening waarachter de eerste mengkamer zit (Figuur 22). 

De vloeistofstraal spuit tegen de ketsplaat en verspreidt zich. De lucht stroomt door drie aparte 

kanalen naar de eerste mengkamer en mengt zich daar met het spuitmiddel. Het 

lucht/vloeistofmengsel perst zich langs de ketsplaat en komt in de tweede mengkamer terecht. 

Daar vermengen de te fijne driftgevoelige druppels zich tot grotere druppels.  

. 

 

Figuur 22: Airtec systeem 

 

Het lucht/vloeistofmengsel verlaat de dop via een ketsdop. Onder een hoek van 90° wordt het 

spuitmiddel naar de grond geblazen (tophoek 110°). Een computer regelt de vooraf ingestelde 

hoeveelheid en druk van de vloeistof en de lucht continu bij afhankelijk van de rijsnelheid. De 

luchtdruk varieert van 0,7 tot 2,5 bar en de vloeistofdruk van 1 tot 4,8 bar. De 

vloeistofhoeveelheid kan variëren tussen 50 en 250 l.ha-1. Een compressor, vooraan 

gemonteerd op het spuittoestel, levert de luchtdruk (Figuur 23). 
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Figuur 23: Een compressor levert de luchtdruk 

 

Om een uniform spuitbeeld te krijgen is een spuithoogte van 70 cm zeker gewenst. De kans op 

dopverstopping is zeer klein.  

 

Het Airtec-systeem is o.a. verkrijgbaar op de spuittoestellen van Beyne en Delvano. 

 

3.2.2 Airjet (Spraying Systems Co.) 

De werking van de Airjet-dop is vergelijkbaar met deze van een Airtec-dop. De vloeistof stroomt 

de luchtvloeistofdop in via een calibreerplaatje. Er zijn zes calibreerplaatjes met verschillende 

grootte beschikbaar om de vloeistofafgifte te regelen. In de mengkamer ketst de vloeistof op 

een ketsplaat en verdeelt zich meteen in fijne druppeltjes. De lucht komt via kanaaltje loodrecht 

op de vloeistofstroom in de mengkamer. Het mengsel van lucht en vloeistofdeeltjes verlaat de 

dop via een ketsdop. Door de vloeistof- en luchtdruk in te stellen kan een grote waaier aan 

druppelgroottes bekomen worden.  
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Figuur 24: Airjet dop 

 

Om een constante druppelgrootte te kunnen behouden, ondanks veranderende rijsnelheid of 

vloeistofdruk, is een automatisch controlesysteem op het spuittoestel voorzien (Figuur 25). Aan 

de hand van sensoren die rijsnelheid, luchtdruk, vloeistofdruk en vloeistofafgifte meten, wordt 

de hoeveelheid lucht continu bijgeregeld.  

 

 

 

Figuur 25: Regeling van de vloeistof- en luchtstroo m 
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3.2.3 Danfoil 
Het systeem van Danfoil werkt als een nevelspuit. De vloeistof wordt door een luchtstroom 

verneveld. Een ventilator zorgt voor de toevoer van de luchtstroom naar de doppen. De doppen 

zitten op een onderlinge afstand van 16 cm op de spuitboom. In de spuitdop zit in het midden 

een vleugelprofiel (Figuur 26). Een gaatje bovenaan het vleugelprofiel zorgt voor de aanvoer 

van vloeistof. De vloeistof wordt door de onderdruk uit de opening gezogen, over het 

vleugelprofiel verdeeld en door de luchtstroom tenslotte omgezet in zeer fijne druppeltjes. Er 

wordt gespoten met relatief kleine druppels (± 100 µm) die met behulp van de lucht worden 

verdeeld. Door het nevelspuitprincipe is het mogelijk om lage hoeveelheden vloeistof (30 tot 50 

l.ha-1) te verspuiten. In vergelijking met conventionele spuiten is de capaciteit dan ook groot. 

 

 

Figuur 26: Danfoil-systeem 

 

De spuitdoppen hebben een vaste stand en staan 15° naar voor gericht. Met de vloeistofdruk 

en de rijsnelheid kan de hoeveelheid vloeistof per ha worden aangepast. Een andere 

druppelgrootte kan gerealiseerd worden door in een bepaalde verhouding de luchtstroom en de 

hoeveelheid spuitvloeistof aan te passen.  

 

3.2.4 Andere 

Een aantal andere fabrikanten bieden een gelijkaardige concept aan, nl.: 

- Agrifac: HTA-dop (High-Tec-Air) 

- John Deere: TwinFluid 

- Spray-Air USA Inc.: Shear GuardTM PLUS 
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3.3 Luchtvloeistofdop versus 

luchtondersteuning 

 

Over de twee systemen bestaan verschillende meningen. Beide technieken hebben voor- en 

nadelen t.o.v. elkaar. Hieronder worden enkele voordelen van enerzijds luchtvloeistofdoppen 

en anderzijds luchtondersteuning met een luchttunnel opgesomd (Cursus erkend technicus 

spuittoestellen, 2004): 

 

Voordelen van luchtvloeistofdoppen : 

- de uitvoering is lichter  

- de gang van de spuitbomen wordt minder beïnvloed  

- grotere werkbreedtes zijn mogelijk  

- afzonderlijke regeling van lucht en vloeistof maakt een optimaal druppelspectrum 

mogelijk (bij de luchttunnel verandert men alleen de hoeveelheid lucht)  

- weinig extra vermogen nodig  

- vooral interessant bij minder dan 100 liter water per ha 

 

Voordelen van luchtondersteuning met luchttunnel : 

- de luchtstroom uit de luchtzak opent het gewas, waardoor het beter wordt geraakt door 

de druppels (ook onderaan) 

- vooral interessant bij meer dan 100 liter water per ha 

- het bestaande spuitbeeld blijft onaangetast: alleen de fijnere druppels worden 

meegenomen naar het gewas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 4: Bepaling van luchtstromingspatronen 53 

Hoofdstuk 4: Bepaling van 

luchtstromingspatronen 
 

In het kader van deze thesis werden, om een idee te krijgen van het luchtstromingspatroon 

onder de spuitboom van de spuitmachine, een reeks luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd. 

Nadien werd de verkregen informatie gebruikt om een systeem van luchtondersteuning na te 

bouwen met een gelijkaardig patroon als op de spuit. Deze opstelling werd gebruikt worden om 

met de PDPA laser het effect van luchtondersteuning op spuitdruppels na te gaan. 

 

In de praktijk zijn er een aantal mogelijke technieken om luchtsnelheden en/of -patronen te 

bepalen. De verschillende technieken kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: 

enerzijds metingen met behulp van anemometers en anderzijds technieken die gebruik maken 

van een tracergas. Bij de metingen in het kader van deze thesis werd gebruik gemaakt van 

hittedraadanemometers. 

 

4.1 Anemometers 

Anemometer komt van de Griekse term anemos voor wind. Het is een instrument dat gebruikt 

wordt om luchtsnelheden te meten. Er zijn vele typen anemometers, die gebruik maken van 

verschillende meetprincipes. Een nadeel van alle anemometers is het feit dat deze sensoren in 

de luchtstroom moeten geplaatst worden. Dit leidt tot een verstoring van de luchtstroom en tot 

turbulenties. Anderzijds kan slechts op één punt van de luchtstroom tegelijkertijd gemeten 

worden. Om een beeld te krijgen van het ganse luchtstromingspatroon zijn dus meerdere 

sensoren nodig (McWilliams, 2002).  

 

4.1.1 Pitotbuis 

Het meetprincipe van een pitotbuis is gebaseerd op de meting van het hoogteverschil van een 

vloeistof in een U-vormige buis (Figuur 27). Het ene uiteinde van de buis is gericht in de 

luchtstroom (b). Bij het andere uiteinde is de opening zo gericht dat de luchtstroom langs de 

opening stroomt (a). Hierdoor ontstaat er een drukverschil veroorzaakt door de snelheid van 

het fluïdum.  
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Figuur 27: Meetprincipe van pitotbuis 

 

Aan de hand van de wet van Bernouilli kan een vergelijking opgesteld worden, waaruit de 

luchtsnelheid kan gehaald worden (vakgroep fysica, 2002): 

 

( )
ρ

ρρ hg
va

−= '2
 

 

met: 

- ρ:   dichtheid van het stromend gas (kg.m-3) 

- ρ’:  dichtheid van de manometervloeistof (kg.m-3) 

- v:   snelheid van het fluïdum (m.s-1) 

- g:   aardversnelling (9,81 m.s-2) 

- h:   hoogteverschil tussen vloeistofoppervlakken (m) 

 

4.1.2 Cupanemometer 

Een cupanemometer bestaat uit een ronddraaiend molentje met drie of vier halve bollen (cups) 

die met stangetjes aan een draaibare as zijn bevestigd (Figuur 28). De halve bollen zijn van 

binnen hol. De wind oefent op de holle zijde meer kracht uit dan aan de bolle kant, waardoor 

het molentje in beweging komt. De snelheid van de draaiende bollen, die in een elektrisch 

signaal wordt omgezet, is een maat voor de windsnelheid. Volgens Albright en Klein (1941) 

hebben cups met een ellipsoïdale vorm de hoogste gevoeligheid en zijn dus het nauwkeurigst. 

De cupanemometers worden vaak toegepast bij meteorologische waarnemingen. 
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4.1.3 Propelleranemometer 

Het werkingsprincipe van de propelleranemometer is gelijkaardig aan dit van een 

cupanemometer. Ook hier wordt de beweging van de luchtstroom omgezet in een 

rotatiebeweging.  Bij de propelleranemometer wordt echter een schroef i.p.v. een molentje met 

halve bollen gebruikt. De rotatiesnelheid is proportioneel met de luchtsnelheid. De 

propelleranemometer moet correct gepositioneerd worden, d.w.z. de stromingsrichting van de 

lucht moet parallel zijn met de as van de schroef.  

 

 

 
 

Figuur 28: Cupanemometer (links) en propelleranemom eter (rechts) 

 

4.1.4 Hittedraadanemometer 

Bij hittedraadanemometers (Figuur 30) vindt de luchtsnelheidsmeting plaats volgens het 

thermische meetprincipe. De basis van een dit type anemometer wordt gevormd door 2 

sensoren: een luchtsnelheidssensor en een temperatuursensor. De eerste sensor bestaat uit 

een fijne weerstandsdraad die door een elektrisch circuit opgewarmd wordt tot een constante 

temperatuur boven de omgevingstemperatuur, die gemeten wordt door de temperatuursensor. 

 

De sensoren zijn onderdeel van een Wheatstonebrug (Figuur 29). Een operationele versterker 

(opamp) zorgt ervoor dat de de spanning bij punt A en B gelijk blijft. Indien een luchtstroom 

over de luchtsnelheidssensor stroomt, zal warmte van de draad via convectie afgegeven 

worden aan de luchtstroom. Hierdoor daalt de weerstand van de draad. De opamp reageert 

hierop door een hogere regelstroom te sturen naar de top van de brug. De regelstroom die 

nodig is om de temperatuur terug op de constante waarde te brengen, is evenredig met de 

luchtsnelheid (TSI, 2006)  



Hoofdstuk 4: Bepaling van luchtstromingspatronen 56 

Volgens McWilliams (2002) zijn hittedraadanemometers niet in staat grote fluctuaties te meten 

bij lage luchtsnelheden. 

 

 

 
 

Figuur 29: Meetprincipe van een hittedraadanemomete r 

 

 

Figuur 30: Hittedraadanemometer 

4.1.5 Ultrasone anemometer 

Het basisprincipe van een ultrasone of akoestische anemometer is de meting van de tijd die 

een ultrasone puls nodig heeft om zich te verplaatsen tussen twee transducers. Deze 

transducers werken alternerend als zender en ontvanger, waarbij aan een hoge frequentie 

ultrasone pulsen worden uitgewisseld. De looptijd die het signaal nodig heeft om bij de 

ontvanger te komen, wordt gemeten. Een eigenschap van geluidsgolven is dat een medium 

vereist is waarin de golf kan voortbewegen. Hierdoor heeft de beweging van het medium (lucht) 

een directe invloed op de snelheid van het akoestische signaal (Karalar, 2002). Indien de lucht 

zich in dezelfde richting verplaatst als de puls, dan zal de snelheid van het geluid verhogen. 

Door de tijd in beide richtingen (met de luchtstroom mee en in tegengestelde zin) tussen de 

transducers te meten, kan men de snelheid van de lucht bepalen. Het looptijdverschil is immers 

proportioneel met de snelheid van de doorstromende lucht. De tijdsmetingen moeten uiterst 

nauwkeurg gebeuren, want het gaat slechts om een verschil van enkele nanoseconden (Van 

Malcot et al., 2005). Een sonische anemometer heeft vaak 2 of 3 paar transducers, elk met een 

Temperatuur

sensor 

Snelheids- 

sensor 

output 
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verschillende oriëntatie (Figuur 31). Op deze manier kan naast de luchtsnelheid ook de richting 

van de luchtstroom afgeleid worden. 

 

 

 

Figuur 31: Ultrasone anemometer met 2 paar transduc ers 

Voordelen van de ultrasone anemometer zijn volgens Wang en Deltour (1997) het feit dat men 

zowel snelheid als richting kan meten, dat er geen bewegende delen zijn en dat men zowel 

zeer lage als hoge luchtsnelheden accuraat kan meten. 

 

4.2 Tracergassen 

De tracergasmethode is een techniek die frequent gebruikt wordt voor ventilatiestudies van 

gebouwen. Hierbij kan men onder andere luchtstromingspatronen en verse luchtconcentraties 

bepalen. Het principe van tracergasexperimenten bestaat eruit dat men een gas in een ruimte 

brengt en dan op bepaalde plaatsen het concentratieverloop van het tracergas meet. De 

analyse van tracergasconcentraties gebeurt a.d.h.v. infrarood spectroscopie (McWilliams, 

2002) of gaschromatografie (Adams et al., 1996). Het ventilatiedebiet kan berekend worden 

door het opstellen van de massabalans van het tracergas (Sherman, 1998): 

 

V.C(t) + Q(t).C(t) = F(t) 

 

met 

- V:    volume van de ruimte (m3) 

- C(t):  tracergasconcentratie op tijdstip t (kg.m-3) 

- Q(t):  ventilatiedebiet op tijdstip t (m3.h-1) 

- F(t):   toegevoegd tracergas op tijdstip t (kg.h-1) 
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Een voorwaarde bij het gebruik van tracergasmethoden is een homogene menging van de 

tracer in de ruimte. Dit kan verkregen worden door het gas op meerdere plaatsen te injecteren 

in de luchtstroom of door het gebruik van mengventilatoren (Fisk en Faulkner, 1992).  

  

Tracergassen hebben t.o.v. anemometers het voordeel dat geen dure meetapparatuur in de 

luchtstroom geplaatst moet worden (McWilliams, 2002). De monstername gebeurt via een 

pompje dat op bepaalde tijdstippen lucht aanzuigt uit de testruimte. Het monster kan ofwel 

direct geanalyseerd worden ofwel verzameld worden in recipiënten. Deze laatste worden dan 

naar een labo gebracht voor analyse.  

 

Het ideale tracergas moet voldoen aan volgende voorwaarden (Sandberg en Sjöberg, 1983):  

- de dichtheid van het gas is gelijkaardig aan die van lucht 

- de concentratie van het gas valt nauwkeurig te meten 

- het gas mag niet ontvlambaar, giftig of explosief zijn 

- het gas mag in normale omstandigheden niet in de lucht aanwezig zijn  

- het gas mag niet geabsorbeerd worden door de wanden en het mag niet ontbinden 

gedurende de metingen 

 

Helaas voldoet geen enkel gas aan al deze voorwaarden. Mogelijke tracergassen zijn o.a. 

waterstofgas (H2), helium (He), koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), 

zwavelhexafluoride (SF6), ethaan (C2H6), methaan (CH4) en lachgas (N2O) (McWilliams, 2002; 

Adams et al., 1996). 

 

4.2.1 Concentratie afname methode 

De meest gebruikte tracergasmethode is de concentratie afname methode. Bij deze methode 

wordt voorafgaand aan de meting een bepaalde concentratie tracergas uniform verdeeld in de 

ruimte waarin men de meting wenst uit te voeren. Na het starten van de test wordt geen tracer 

meer toegevoegd. De luchtsnelheid kan bepaald worden uitgaande van de concentratie van de 

tracer bij het begin van de test en deze na een bepaald tijdsinterval. Hoe langer dit tijdsinterval 

duurt en hoe hoger het ventilatiedebiet, hoe lager de concentratie tracergas in de ruimte wordt 

en hoe groter de fout wordt op de meting (Sherman, 1998). De concentratie afname methode 

geeft de gemiddelde ventilatiesnelheid, doordat slechts op twee tijdstippen gemeten wordt. 

Hierdoor is deze methode niet geschikt bij sterk variërende ventilatiedebieten (McWilliams, 

2002).  
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4.2.2 Constante injectie methode 

Bij deze techniek injecteert men gedurende de meting continu eenzelfde hoeveelheid 

tracergas. Stroomafwaarts van het injectiepunt bepaald men de resulterende concentratie. Aan 

de hand van een massabalans kan dan het ventilatiedebiet ter hoogte van het injectiepunt 

berekend worden. Volgens Adams et al. (1996) moet minstens om de 30 seconden een 

monster genomen worden.      

 

4.2.3 Constante concentratie methode 

De constante concentratie methode maakt gebruikt van een feedback controlesysteem om de 

toevoer van het tracergas te regelen zodoende dat de concentratie aan tracer in de ruimte 

constant blijft. De tracergastoevoer is direct gerelateerd aan het ventilatiedebiet op een bepaald 

tijdstip. Met deze techniek kunnen luchtstromingen met in de tijd variërende ventilatiedebieten 

gemeten worden. Nadeel van deze techniek is dat de meetopstelling complexer en duurder is 

dan van de andere tracergasmethoden (McWilliams, 2002). 

 

4.2.4 Pulsmethode 

De pulsmethode houdt in dat een bepaald volume tracergas in de binnenstromende lucht 

geïnjecteerd wordt. De metingen starten voor het aanleggen van de gaspuls en gaan na het 

stoppen van de puls door tot de tracergasconcentratie opnieuw de initiële concentratie bereikt 

heeft. In tegenstelling tot de andere methodes, moet bij de pulsmethode de totale hoeveelheid 

geïnjecteerde tracer gekend zijn (Sherman, 1998). 

 

4.3 Rookpatronen 

Rookpatronen worden veelvuldig ingezet bij het uitvoeren van ventilatiestudies in stallen. Het is 

een praktische methode om de luchtstroom te visualiseren d.m.v. rookpartikels. De rook wordt 

gegenereerd door een rookmachine en wordt aan de instromende lucht toegevoegd als een 

tracer. Eventueel kunnen m.b.v een digitale camera opnames gemaakt worden van de 

luchtstroom. Via beeldverwerking kan het luchtpatroon dan bestudeerd worden. Dit biedt het 

voordeel dat het luchtpatroon tijdens de metingen niet verstoord wordt.  

 

Door het ILVO-T&V-A werd met deze techniek het luchtstromingspatroon van 

boomgaardspuiten onderzocht (Figuur 32).  
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Figuur 32: Visualisatie van het luchtstromingspatro on van een boomgaardspuit 
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Hoofdstuk 5:  Bepalen van 

druppelkarakteristieken  
 

De karakteristieken van de geproduceerde vloeistofdruppels (grootte, richting, snelheid) van 

spuitdoppen hebben een belangrijke invloed op het driftrisico. Er zijn heel wat technieken 

beschikbaar om druppelkarakteristieken te bepalen. Hieronder worden drie systemen 

beschreven die gebruik maken van lasertechniek, nl. de Phase Doppler Particle Analyzer, de 

Malvern Mastersizer laser en de Optical Array Probe techniek (Nuyttens et al., 2004c). In het 

kader van dit eindwerk is gebruik gemaakt van een meetopstelling voor het meten van 

druppelkarakteristieken met behulp van een PDPA laser. Er werd nagegaan of 

luchtondersteuning een invloed heeft op de druppelkarakteristieken en daardoor op de 

driftgevoeligheid.  

 

5.1 Phase Doppler Particle Analyzer  

De Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) is in staat om zowel de grootte van partikels 

(meestal vloeistofdruppels) als de snelheid ervan, te bepalen. De configuratie bestaat uit een 

laserbron, een ontvanger, een signaalprocessor en een computer (Figuur 33).  

 

 

 

Figuur 33: Schematische weergave van de Phase Doppl er Particle Analyzer 
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Het laserlicht wordt gesplitst door een beamsplitter met Bragg cel in twee evenwijdige 

laserstralen. De twee laserstralen zijn in fase. De transmitterlens zorgt er vervolgens voor dat 

beide stralen kruisen op een bepaalde gekende brandpuntsafstand en een interferentiepatroon 

vormen. Het snijpunt is het eigenlijke volume waarin gemeten wordt. Interferentie ontstaat 

indien twee lichtgolven een parallelle polarisatie hebben en indien er een relatie is tussen de 

fases van beide golven. Wanneer een druppel doorheen het meetvolume (en het 

interferentielichtpatroon) passeert wordt een lichtsignaal gecreëerd die gedetecteerd wordt 

door de ontvanger. Iedere druppel kan beschouwd worden als een bolvormige lens die het 

invallende laserlicht gaat breken. Het lichtsignaal wordt in elektrische signalen omgezet die 

doorgestuurd worden naar de signaalprocessor. Deze gaat de signalen versterken en ontleden 

tot de meeste ruis verwijderd is en er precieze meetresultaten overblijven. Uit de tijd t tussen de 

lichtpieken enerzijds en de afstand tussen twee interferentie i anderzijds, kan de snelheid v van 

een partikel bepaald worden (Figuur 34).  

 

 

 

Figuur 34: Principe van snelheidsmeting met PDPA la ser 

 

Indien enkel op basis van bovenstaand principe zou gewerkt worden, zou een partikel die van 

boven naar beneden beweegt, eenzelfde signaal genereren als een partikel die van beneden 

naar boven beweegt. Daarom wordt een kunstmatige frequentieverschuiving gecreëerd bij één 

van de invallende laserstralen. Hierdoor lijkt het interferentiepatroon te bewegen met een 

frequentie gelijk aan de grootte van de verschuiving. Een druppel die meebeweegt in de 

richting van het interferentiepatroon zal een dopplerfrequentie genereren lager dan deze 

frequentieverschuiving. Een druppel die met eenzelfde snelheid in de tegengestelde richting 

van het interferentiepatroon beweegt, zal een signaal met een hogere frequentie geven. Hieruit 

kan de richting van de druppel bepaald worden.  

 

De partikelgroottes worden afgeleid uit de afstanden tussen de gedetecteerde 

interferentielijnen. Afhankelijk van de grootte van de partikels zal een andere lichtbreking 

optreden, waardoor de afstanden tussen de interferentielijnen wijzigen. 
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Dit toestel kan afhankelijk van de optische configuratie, nauwkeurig meten binnen een interval 

van 0,5 tot 10.000 µm. De bekomen data zijn sterk afhankelijk van de gebruikte configuratie, 

omstandigheden en methodologie. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het 

vergelijken van meetresultaten van verschillende toestellen. Daarnaast dient er voldoende 

aandacht geschonken te worden aan de calibratie en het onderhoud van het toestel. 

 

5.2 Malvern Mastersizer laser 

De Malvern Mastersizer (Figuur 35) werkt op basis van de laserdiffractietechniek. Bij 

laserdiffractie wordt het druppelgroottespectrum bepaald a.d.h.v. de breking die een laserstraal 

ondergaat bij doorgang door een druppel. Hoe kleiner de druppel, hoe groter de breking van de 

straal. Aan de hand van fotodiodes in een ontvangsteenheid wordt de intensiteit van de 

gebroken stralen op bepaalde afstanden van het centrum, waar de straal zonder breking zou 

moeten aankomen, bepaald. De plaats waar de straal de detector raakt levert informatie over 

de druppelgrootte. De intensiteit van het gebroken laserlicht geeft informatie over de 

hoeveelheid druppels in een bepaalde diameterrange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 35: Schematische voorstelling van de Malvern  Mastersizer 

 

Met deze methode krijgt men een ruimtelijk uitgemiddelde druppelgrootte. Dit houdt in dat enkel 

de druppels die op het moment van de meting in het bemonsteringsvolume aanwezig zijn, 

spuitdop  

laser  

ontvanger  

detector  

versterker  computer  
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bepaald worden. Met deze techniek kan de snelheid van de druppels niet bepaald worden. Er 

kunnen problemen optreden wanneer de dichtheid aan druppels in het bemonsteringsvolume te 

groot wordt. Een grote druppeldensiteit geeft namelijk aanleiding tot ‘multiple scattering’, het 

licht wordt hierbij achtereenvolgens door verschillende druppels gebroken, dit geeft verkeerde 

resultaten. 

 

5.3 Optical Array Probe techniek 

Particle Measuring Systems heeft in zijn gamma een serie van meettoestellen gebaseerd op de 

Optical Array Probe techniek. Bij het passeren van de spuitnevel door de lasersonde worden 

druppels geteld en hun grootte wordt gemeten, hieruit wordt de snelheid dan berekend. De 

methode geeft en baseert zich op het opmeten van de hoeveelheid laserlicht die door de 

druppels in de bemonsteringszone afgeschaduwd wordt (Figuur 36). 

 

 

 

Figuur 36: De verschillende componenten en werking van de Optical Array Probe  
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Hoofdstuk 6:  Veldmetingen – 

Technieken om drift te meten  
De meest voor de hand liggende manier om drift te bepalen is via veldmetingen. Dit soort 

metingen geven een eerste indicatie van de parameters die drift beïnvloeden. Door de 

oncontroleerbare weersomstandigheden is het echter moeilijk om via veldproeven alles te 

weten te komen over drift. Tijdens een velddriftmeting wordt een tracer als spuitvloeistof 

verspoten. De eventuele drift wordt opgevangen m.b.v. driftcollectoren die op bepaalde 

afstanden van de bespoten zone geplaatst worden. De manier waarop een velddriftmeting 

moet uitgevoerd worden, staat beschreven in een ISO-norm (ISO 22866, 2005).  

 

6.1 Driftcollectoren 

Om drift kwantitatief te kunnen bepalen worden driftcollectoren gebruikt. Een driftcollector moet 

aan bepaalde voorwaarden voldoen (Miller, 1993): 

- een hoge collectie-efficiëntie 

- een gekend volume of oppervlakte 

- een makkelijke en betrouwbare recovery van de opgetreden drift 

- gebruiksvriendelijk in het veld 

- lage kostprijs 

- een voldoende groot volume zodat saturatie niet bereikt wordt 

- eventuele recyclagemogelijkheid van de collector 

 

Collectoren kunnen zowel op de grond als in de hoogte geplaatst worden. Men kan drift 

bemonsteren via: 

- volumetrische  luchtbemonsteraars en cascade-impactoren 

- rotary samplers 

- passieve oppervlaktecollectoren 

- natuurlijke collectoren 
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6.1.1 Volumetrische luchtbemonsteraars en cascade-

impactoren 

Bij volumetrische luchtbemonsteraars wordt lucht door een filter gezogen met een bepaald 

debiet. De hoeveelheid actieve stof gevangen door het toestel wordt analytisch onderzocht. 

Deze techniek werd door Gilbert en Bell (1988) gebruikt om de kans op inhalatie van 

gewasbeschermingsmiddelen voor omstaanders te schatten. 

  

Een cascade-impactor bevat verschillende ruimtes die zodanig geconstrueerd zijn dat in elk 

volgend compartiment kleinere druppels worden gevangen (Figuur 37). In elk compartiment 

wordt de aangezogen luchtstroom gericht op een collectie-oppervlak, de druppels die klein 

genoeg zijn kunnen het oppervlak ontwijken en gaan door naar de volgende trap. Door 

verhoging van de snelheid in elk opeenvolgend compartiment, worden er bij elke trap steeds 

kleinere druppels opgevangen. Met deze techniek krijgt men naast de kwantitatieve 

driftwaarden dus ook een ruwe schatting van de druppelgrootteverdeling van de verneveling. 

Miller wijst op de nadelen van deze technieken. Wanneer niet isokinetisch bemonsterd wordt 

(bij een isokinetische bemonstering is de snelheid in het toestel gelijk aan de snelheid van de 

luchtstromingen buiten het toestel), kunnen verkeerde resultaten bekomen worden. Door de 

natuurlijke variaties in de windsnelheid is een volledige isokinetische bemonstering onmogelijk.  

Deze twee technieken zijn duur, complex en vereisen veel elektriciteit. Het grote voordeel van 

beide methoden is de hoge collectie-efficiëntie voor kleine druppels (Miller, 1993).  

 

 

Figuur 37: Marple-Miller ‘five stage cascade impact or’ 
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6.1.2 Rotary samplers 

Dit systeem werd o.a. toegepast door Piché et al. (2000). Een “rotary sampler” heeft een 

collectie-oppervlak dat draait rond een verticale centrale as. Met deze collectoren bepaalt men 

de gemiddelde concentratie van de pesticidendruppels in de lucht over een bepaald 

tijdsinterval. Het grootste probleem bij dit systeem is dat het door zijn eigen beweging een extra 

luchtstroming veroorzaakt en hiermee het bemonsteringsvolume wijzigt.  

 

6.1.3 Passieve collectoren 

Passieve oppervlaktecollectoren zijn statische collectie-oppervlakken waarvan de collectie-

efficiëntie afhangt van de vorm en karakteristieke dimensie van het oppervlak, de windsnelheid 

en de grootte van de te vangen druppels (Miller, 1993). Deze collectoren zijn naast de 

gebruikelijke metingen van de druppels in de lucht ook uitermate geschikt om sedimenterende 

druppels op de grond te bepalen. Voor kwantitatieve analyses werden volgende passieve 

oppervlaktecollectoren reeds gebruikt: glazen plaatjes, plastic bekleding, plakband, 

petrischalen, plastic lijnen, filter- en chromatografiepapier (Barber en Parkin, 2003) 

 

6.1.3.1 Filterpapier 

Door gebruik van tracermateriaal (zoals kleurstoffen) of de eigenlijke gewasbeschermings-

middelen kan tijdens de bespuiting de invloed van de wind op de drift nagegaan worden. Door 

het plaatsen van filterpapier, al dan niet gemonteerd op verschillende hoogtes en op 

welgekende afstand van de spuitdop, kan de drift gecollecteerd worden.  

 

6.1.3.2 Watergevoelig papier 

In de handel zijn speciale watergevoelige papieren (WSP’s: Water Sensitive Papers) te 

verkrijgen (Thacker & Hall, 1991). Deze WSP’s bestaan uit een geel oppervlak dat blauw kleurt 

wanneer het in contact komt met water. Ze worden aangeraden om de druppelverdeling en 

druppeldichtheid van een lucht- en grondtoepassing na te gaan (Figuur 38). Het gebruik van 

merkstoffen zoals fluorescerend materiaal wordt hierdoor overbodig.  
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Figuur 38: Een reeks WSP’s bemonsterd tijdens een s puitproef, de cijfers zijn de 

afstanden van de dop (m) 

Watergevoelige papieren hebben wel enkele nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat er geen 

kwanitatieve resultaten bekomen worden. Ze kunnen ook slechts gebruikt worden wanneer de 

relatieve vochtigheid minder dan 80 % bedraagt, anders kleurt het blauw (dit limiteert het 

gebruik bij veldomstandigheden) en de papieren zijn niet meer bruikbaar voor analyse wanneer 

het percentage bedekking 100 % bedraagt. Dit wordt relatief vlug bekomen. 

De analyse van de WSP’s kan visueel met een vergrootglas of met een microscoop 

geanalyseerd worden, zodat men een idee kan krijgen over het aantal druppeltjes en hun 

grootte. Dit laat dan ook toe om het percentage bedekking van het papier te berekenen. Dit is 

een zeer tijdrovend proces dat echter wel geautomatiseerd kan worden. De laatste jaren is er 

een aanzienlijke interesse gegroeid voor beeldverwerkingsprogramma’s die in staat zijn om 

patronen te herkennen. 

 

6.1.4 Natuurlijke collectoren 

6.1.4.1 Planten 

Weisser et al. (2002) beschreef het gebruik van plantenbladeren om driftmetingen uit te voeren. 

Het is moeilijk om de eigenschappen van een natuurlijke collector te definiëren. De L.A.I. (Leaf 

Area Index) wordt gebruikt om de densiteit van de het bladerdek aan te duiden. Tussen 

verschillende species zijn de collectie-eigenschappen vaak verschillend. Maar ook tussen 

planten van hetzelfde type is het mogelijk dat de eigenschappen variëren in functie van de 

ruimte en de tijd. Voorbeeld hiervan zijn de veranderingen van de stand van de bladeren ten 

gevolge van fototropie. Indien de plant groeit in droge omstandigheden hebben de bladeren 
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andere eigenschappen dan wanneer de plant groeit in koele of vochtige omstandigheden 

(Hewitt, 2001). 

 

6.1.4.2 Bodemmateriaal 

Barber en Parkin (2003) gebruikten bodemmateriaal als collector om driftdepositie te meten 

met gebruik van een fluorescerende tracer. Het grootste verschil tussen een artificiële collector 

en bodemmateriaal als collector is het feit dat artificiële collectoren voorafgaand aan de 

bespuiting moeten aangebracht worden. Dit kan een verstoring van het gewas veroorzaken. 

Tevens is er bij de plaatsing een tendens om de collectoren te plaatsen in zones die 

gemakkelijk bereikbaar zijn. Dit zijn plaatsen die meer open zijn en dus leiden tot een 

overschatting van de depositie op de bodem. Bij het gebruik van bodemmateriaal als collector 

worden deze problemen omzeild. Een nadeel is de extra tijd die de analyses in beslag nemen, 

maar dit zou worden gecompenseerd door de geringe variatie tussen de herhalingen. 

 

6.2 Tracers 

Door gebruik van tracermateriaal als spuitvloeistof kan tijdens de bespuiting de drift nagegaan 

worden. Om een tracer bruikbaar te maken in de praktijk moet deze aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Een gemakkelijke en complete recovery van de tracer afkomstig van 

zowel natuurlijke als artificiële collectoren is één van de belangrijkste vereisten. De recovery 

kan gedefinieerd worden als de verhouding van de gemeten tracerdepositie ten opzichte van 

de werkelijke tracerconcentratie op de collector. Deze verhouding wordt beïnvloed door 

verscheidene parameters zoals degradatie van de tracer door zonlicht en 

achtergrondcontaminatie van substanties die reeds op de collector zitten met een gelijkaardige 

samenstelling als de tracer. Daarnaast hangt de recovery nog af van het extractieproces, 

voornamelijk beïnvloed door de fysische en chemische eigenschappen van de tracer (Pergher, 

2001). Soms wordt er samen met de tracer een uitvloeier toegepast om een pesticide 

formulering na te bootsen. 

 

Verschillende tracers kunnen ook samen worden toegepast. Het voordeel is dat de proeven 

dan bij gelijke meteorologische condities worden uitgevoerd, waardoor een goede vergelijking 

mogelijk is tussen de verschillende toegepaste tracers. Het spuiten met twee tracers tegelijk 

wordt ‘dual tracing technique’ genoemd (Bode et al., 1976). Indien gewerkt wordt met 

fluorescerende verbindingen is het zelfs mogelijk om met drie of meer tracers tegelijk te 

werken, indien elke tracer zijn eigen specifieke excitatiegolflengte heeft. 
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6.2.1 Gewasbeschermingsproducten 

De bespuiting kan uitgevoerd worden met conventionele gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn 

chemische analysemethodes beschikbaar om pesticidenresidu’s op collectoren te meten. 

Mogelijke technieken zijn gaschromatografie, HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) en ELISA (Enzyme - Linked Immunosorbent Assay). Deze technieken zijn 

heel gevoelig maar vrij duur en tijdrovend waardoor het aantal te verwerken stalen beperkt is 

(Barber en Parkin, 2003). Tevens is het belangrijk rekening te houden met de toxiciteit van het 

gebruikte bestrijdingsmiddel. 

 

6.2.2 Chelaten 

In de praktijk worden chelaten gebruikt als vloeibare meststoffen. Chelaten zijn organische 

verbindingen die metaalionen vasthouden en als het ware omklauwen. Hierdoor worden 

metaalionen die normaal neerslaan in water, oplosbaar en opneembaar voor de plant. Chelaten 

met de volgende elementen zijn o.a. beschikbaar: B, Cu, Fe, Zn, Mn en Mo (Baert, 2003). 

Naast hun functie als vloeibare meststof kunnen ze ook ingezet worden voor het bepalen van 

spuitvloeistofdeposities. Op die manier werden door het CLO-DVL reeds 

spuitvloeistofverdelingen in het gewas bepaald (Nuyttens et al., 2004 a) of werd de blootstelling 

van de operator vergeleken tussen verschillende spuittechnieken (Nuyttens et al., 2004 b). 

Chelaten hebben gelijkaardige fysische eigenschappen als gewasbeschermingsproducten en 

zijn bovendien onschadelijk voor zowel mens als gewas. Om de concentratie van de chelaten 

op de collectoren te bepalen kan een analyse uitgevoerd worden met behulp van inductief 

gekoppeld plasma atoomemissiespectrometrie (ICP-AES). Het plasma is een elektrisch 

geleidend gasmengsel bestaande uit moleculen, atomen, ionen en elektronen. Arseen plasma 

bevat vooral Ar+, elektronen en de kationen van het monster. De temperatuur in het plasma kan 

oplopen tot 10000 K. Het plasma dient als excitatiebron. De te analyseren preparaten moeten 

indien nodig eerst opgelost worden in water. Hierna wordt de vloeistof verneveld in het plasma 

waarna atomen in deze vloeistof geëxciteerd worden door de thermische energie van het 

plasma. Deze aangeslagen toestand is instabiel en de elektronen vallen terug naar hun 

grondtoestand. Hierbij wordt licht uitgezonden met specifieke golflengten afhankelijk van elk 

chemisch element. Dit uitgestraalde licht wordt door een spectrometer opgemeten, waarna een 

kwantitatieve analyse kan plaatsvinden door een standaardcalibratie van deze optische 

spectrometer. Met dit toestel kan een gelijktijdige bepaling van meerdere elementen uitgevoerd 

worden (De Doncker, 2004).  

 

 

 

 



Hoofdstuk 6: Veldmetingen – Technieken om drift te meten 71 

6.2.3 Zout 

NaCl heeft enkele grote voordelen: het is gemakkelijk analyseerbaar, goedkoop, inert, zorgt 

niet voor visuele vervuiling van de testomgeving en is niet toxisch (Nuyttens et al., 2004). De 

tracerconcentratie op een collector kan berekend worden aan de hand van de Na+-concentratie 

gemeten in het monster met behulp van een vlamfotometer. In dit toestel worden de 

oplossingen verneveld in een vlam. De Na-ionen worden geëxciteerd in deze vlam en zenden 

bij het terugvallen naar de grondtoestand licht uit met één bepaalde golflengte. De intensiteit 

van het licht is een maat voor de concentratie van Na-ionen. Met behulp van 

standaardoplossingen kan een standaardcurve opgesteld worden. Via de standaardcurve 

kunnen de meetwaarden omgerekend worden naar concentraties (De Doncker, 2004).  

6.2.4 Fluorescerende tracers 

Het gebruik van fluorescerende tracers, zoals Brilliant Sulfo Flavine voor depositiemetingen in 

gewassen is breed verspreid (Barber en Parkin, 2003). Fluorescentie wordt gedefinieerd als de 

absorptie van straling bij een specifieke golflengte door een substantie en het terug emitteren 

van licht bij een grotere golflengte. Wanneer een fluorescerende stof UV-licht absorbeert 

worden moleculen hierdoor geëxciteerd. De molecule springt van zijn energetische 

grondtoestand S0 naar een hogere toestand S1. Wanneer de molecule terug naar zijn 

grondtoestand valt, zendt de molecule een foton uit. Energieverliezen veroorzaakt door interne 

conversie zorgen er voor dat de emissie-energie  kleiner is dan de excitatie-energie, waardoor 

de uitgezonden golflengte hoger is dan de geabsorbeerde. Volgende formule verduidelijkt dit: 
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met h :   constante van Planck (6.626·10-34 J.s) 

c :   lichtsnelheid (m/s) 

λ :  golflengte (m) 

     E :  energie (J) 

 

Figuur 39 geeft de werking weer van een fluorimeter. Een UV-lichtbron passeert een eerste 

filter om de gewenste excitatiegolflengte te selecteren die specifiek is voor de te analyseren 

fluorescerende verbinding. Het geëxciteerde staal zendt daarna licht uit met een hogere 

golflengte, wat daarna een tweede filter passeert om het gewenste emissiespectrum te 

selecteren. De gefilterde straling komt hierna op een fotomultiplier terecht die de intensiteit 

versterkt, waarna de waarde uitgelezen wordt. 
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Figuur 39: Werking van een fluorimeter  

In het geval van fluorescerende tracers worden lange UV-stralen gebruikt (meestal rond 365 

nm, soms ook korter) en fluoresceren de actieve materialen in de zichtbare regio (400-700 nm) 

(Sharp, 1974). James & Wilkins (1965) verklaren dat fluorescerende tracers een vlugge, sterk 

gevoelige en een accurate procedure bieden om beweging van deeltjes te bestuderen tegen 

een bescheiden kostprijs.  

 

Het grote nadeel van deze verbindingen is dat ze vervagen zoals alle andere kleurstoffen. De 

vervaging versnelt onder invloed van straling van de zon en van krachtige U.V.- bronnen en 

soms ook door warmte. De afbraak kan voorkomen worden door te werken in omstandigheden 

van gereduceerd natuurlijk en kunstmatig licht en door de calibratiestandaarden te bewaren 

met de stalen in gesloten donkere containers. Een tweede nadeel verbonden aan deze tracers 

is dat ze in droge toestand niet of heel weinig fluoresceren. Maximale fluorescentie intensiteit 

wordt bereikt in oplossing of door de tracer te absorberen in een geschikt activerend medium. 

Papier (cellulose) en enkele koolhydraten zijn heel efficiënte absorbers (Sharp, 1974). 

 

6.2.5 Kleurstoffen 

Colorimetrische tracers vormen een alternatief voor fluorescerende tracers. Een 

spectrofotometer wordt gebruikt bij de analyse. Deze meet de absorbantie van de oplossingen 

afkomstig van de collectoren. Deze tracers hebben een lage toxiciteit. Colorimetrische tracers 

worden het best alleen toegepast en niet samen met een pesticide omdat deze de analyse kan 

verstoren. Ook pesticiden residu’s van vorige bespuitingen kunnen de metingen beïnvloeden. 

Het is aan te raden de oplossingen eerst te filteren vooraleer tot analyse over te gaan (Pergher, 

2001). Experimenten in o.a. lelie-velden hebben aangetoond dat driftmetingen met de kleurstof 

briljant black (BB) vrijwel dezelfde resultaten geeft als metingen met diverse 

gewasbeschermingsmiddelen. Bij deze proeven werd aan de spuitoplossingen een uitvloeier 



Hoofdstuk 6: Veldmetingen – Technieken om drift te meten 73 

toegevoegd om het mogelijke effect van de formulering te omzeilen. Vergeleken met enigszins 

vluchtige bestrijdingsmiddelen of middelen met een vrij snelle fotochemische omzetting, waren 

de metingen met de kleurstoffen zelfs nauwkeuriger (Huijsmans et al., 1997). 

 

6.3 Proefopzet 

De ISO-norm “Equipment for crop protection - methods for the field measurement of spray drift” 

(ISO 22866, 2005) beschrijft de meetmethodiek voor de uitvoering van driftexperimenten. Deze 

norm is van toepassing op alle toepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Indien nodig worden specificaties gegeven naargelang het type toepassing (horizontale 

spuitboom, boomgaardspuit, enz.). Deze standaard beschrijft op welke wijze men een 

experiment moet uitvoeren en hoe men de hoeveelheid drift op bepaalde afstanden van het 

behandelde areaal moet bepalen. Driftmetingen kunnen gebeuren met behulp van horizontale 

collectoren of via metingen in de lucht. Aangezien drift uitgedrukt wordt als een percentage van 

de toegepaste dosis op het behandelde areaal, is het tevens belangrijk om de depositie op het 

areaal zelf te bepalen. De testen dienen uitgevoerd te worden onder normale 

veldomstandigheden waarbij weers- en gewascondities geregistreerd worden. 

 

Drifmetingen worden bij voorkeur uitgevoerd onder volgende condities: 

- De windsnelheid op een hoogte van 2 m moet minstens 1 m.s-1 zijn. Maximaal 10 % van 

de meetwaarden mag lager zijn dan deze waarde.  

- De gemiddelde windrichting gedurende de bespuiting moet zich binnen de range van 

90° ± 30° bevinden ten opzichte van de rijrichting en gedurende de periode van de 

bespuiting mogen niet meer dan 30% van de metingen meer afwijken dan 45° ten 

opzichte van de loodrechte op de rijrichting. Driftmetingen kunnen gecorrigeerd worden 

indien de windrichting niet loodrecht staat op de rijrichting.  

- Een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. 

 

In deze standaard wordt drift beschouwd als de hoeveelheid gewasbeschermingproduct die 

tijdens de bespuiting onder invloed van luchtstromingen buiten het te behandelen areaal 

terechtkomt. Product dat na de toepassing buiten het te behandelen areaal terechtkomt (bv. 

door verdamping van de grond of van de bladeren) wordt niet als drift beschouwd. In deze 

standaard wordt enkel het meten van druppeldrift beschreven. 
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Besluit 
Luchtondersteuning bij veldspuiten is een voorziening op de spuitboom, waarbij een 

luchtstroom een geforceerde neerwaartse richting van het gewasbeschermingsmiddel creëert. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen luchtondersteuning waarbij een doorlopend 

luchtgordijn gecreëerd wordt en daarnaast luchtondersteunde doppen waar per individuele dop 

lucht toegevoerd wordt. De luchtstroom wordt opgewekt d.m.v. één of meerdere ventilatoren op 

de spuitboom of door een compressor op het spuittoestel. Wereldwijd zijn er een aantal 

constructeurs die een systeem van luchtondersteuning op de markt brengen,  met 

verschillende werkingsprincipes.  

 

Luchtondersteuning biedt een aantal grote voordelen. In het kader van de 

bufferzonereglementering wordt luchtondersteuning aanzien als een sterk driftreducerende 

techniek waarmee de landbouwer de vastgelegde bufferzones kan reduceren. Een driftreductie 

van 75 % t.o.v. een standaard spuittoestel wordt aangenomen. 

 

Naast het verminderen van drift heeft deze techniek nog heel wat andere voordelen. Een 

betere vloeistofverdeling onder de spuitboom, een betere bedekking van het gewas en het feit 

dat er meer product op het gewas terecht komt, zorgen ervoor dat er kan gewerkt worden met 

lagere concentraties aan gewasbeschermingsproducten. Daarnaast kan er gespoten worden 

met lagere watervolumes aan een hogere rijsnelheid waardoor de capaciteit van het 

spuittoestel verhoogt. Bovendien is men minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Een 

nadeel van luchtondersteuning is de hoge kostprijs bij aanschaf.  

 

In de praktijk zijn er een aantal mogelijke technieken om luchtsnelheden en/of -patronen te 

bepalen. De verschillende technieken kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: 

enerzijds metingen met behulp van anemometers en anderzijds technieken die gebruik maken 

van een tracergas. 

 

De karakteristieken van de geproduceerde vloeistofdruppels hebben een belangrijke invloed op 

het driftrisico.  Er zijn een aantal technieken beschikbaar die gebruik maken van lasertechniek 

om druppelkarakteristieken te bepalen.  

 

De meest voor de hand liggende manier om drift te bepalen is via veldmetingen. Tijdens een 

velddriftmeting wordt een tracer als spuitvloeistof verspoten. De drift wordt opgevangen m.b.v. 

driftcollectoren die op bepaalde afstanden van de bespoten zone geplaatst worden. De manier 

waarop een velddriftmeting moet uitgevoerd worden, staat beschreven in een ISO-norm (ISO 

22866, 2005).  
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Hoofdstuk 7:  

Luchtsnelheidsmetingen 

7.1 Doelstelling 

Belangrijk onderdeel van deze thesis was de constructie van een systeem van 

luchtondersteuning voor de laseropstelling in de klimaatkamer. Er werd getracht om de 

werkelijke situatie van het spuittoestel zo nauwkeurig mogelijk na te bouwen. Hiervoor waren 

luchtsnelheidsmetingen op het spuittoestel noodzakelijk om een idee te krijgen van het 

luchtstromingspatroon onder de spuitboom. Deze metingen werden uitgevoerd voor 

verschillende instellingen van de luchtondersteuning. Ook werd nagegaan of de verdeling van 

de luchtstroom over de spuitboom uniform is.  

 

7.2 Materialen en methoden 

7.2.1 Kalibratie van de luchtsnelheidsensoren 

De luchtsnelheidsmetingen werden uitgevoerd met behulp van acht omnidirectionele 

hittedraadanemometers (TSI air velocity transducer, model 8465). Het werkingsprincipe van 

een hittedraadanemometer werd beschreven in hoofdstuk 4. De gebruikte sensoren hebben 

een bereik van 0 - 50 m.s-1. Binnen een range van 0 tot 60 °C wordt een correc tie uitgevoerd 

voor de temperatuur van de omgeving. De nauwkeurigheid van de sensoren bedraagt ± 2,0 %.  

 

De acht sensoren zijn via acht transducers verbonden met een datalogger (Ramlog EI 9000). 

Het uitgangssignaal van de transducers is een spanning tussen 0 en 10 V. In de datalogger 

wordt het binnenkomende voltage (0 - 10 V) omgezet naar een luchtsnelheid (0 - 50 m.s-1). De 

meetgegevens worden door de datalogger met een tijdsinterval van 1 s opgeslagen. Na elk 

experiment werd de data uitgelezen met behulp van het softwareprogramma Prolec-Tra V3.09.  

Daarna werd de data in Excel ingelezen en verder verwerkt. In Figuur 40 worden enkele foto’s  

van de gebruikte meetinstrumenten getoond.  
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Figuur 40: Air velocity transducer (links) en datal ogger + computer (rechts) 

 

Voor de start van de eigenlijke metingen werden de sensoren gecontroleerd op hun afwijking. 

Om de kosten te beperken werd beslist om slechts één sensor (S1) te laten kalibreren door een 

erkende firma (Kritech & Co PGmbH). De overige zeven sensoren (S2, S3, …, S8) werden zelf 

t.o.v. de officieel geteste sensor geijkt.  

 

De sensoren werden getest m.b.v. een windturbine met verlengde uitlaat. In deze uitlaat 

werden op ongeveer een halve meter afstand van de uitlaatopening, twee gaten voorzien. De 

diameter van de gaten was zodanig dat in elk gat precies een sensor kon geplaatst worden. 

Telkens werd in het ene gat de gekalibreerde sensor (S1) geplaatst en in de andere opening 

één van de te ijken sensoren (S2 - S8). De uiteinden van de twee sensoren werden in het 

midden van de buis gepositioneerd. De punten van de sensoren werden zo dicht mogelijk bij 

elkaar geplaatst om de verschillen in luchtsnelheid in de buis te ontwijken.  

 

De door de turbine geproduceerde luchtsnelheid kan geregeld worden door de luchttoevoer 

meer of minder af te sluiten. De metingen werden uitgevoerd bij drie luchtsnelheden, nl. 5 m.s-1, 

10 m.s-1 en 15 m.s-1. Telkens werd gedurende 1 minuut de luchtsnelheid opgemeten. 

 

Op basis van deze metingen werd voor elk van de zeven sensoren een kalibratiecurve 

opgesteld. Hieruit werden de transformatievergelijkingen afgeleid, waarmee alle latere data van 

de sensoren eerst werden omgerekend naar de correcte luchtsnelheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 7: Luchtsnelheidsmetingen  78 

7.2.2 Luchtsnelheidspatroon onder de spuitboom 

De luchtsnelheidsmetingen werden uitgevoerd op een Hardi Commander Twin Force 

spuittoestel met een boombreedte van 27 m. Het toestel beschikt over het Hardi Twin systeem 

van luchtondersteuning. Hetzelfde toestel werd gebruikt tijdens de velddriftmetingen. Tijdens de 

luchtsnelheidsmetingen was de hoek van de luchtondersteuning zo ingesteld dat de 

luchtstroom loodrecht naar beneden gericht is. Het toerental van de trekker werd ingesteld op 

2600 RPM. Het geproduceerde luchtdebiet kan vanuit de cabine van de trekker ingesteld 

worden tussen 0 en 100 %. In feite wordt hiermee het toerental van de ventilatoren (maximaal 

3100 RPM) gewijzigd. Volgens de constructeur kunnen luchtsnelheden tot 35 m.s-1 gehaald 

worden en een maximaal luchtvolume van 2000 m3.h-1 per meter spuitboom. De metingen 

vonden plaats in een gesloten loods om het effect van wind uit te sluiten.  

 

In eerste instantie werd het dwarsprofiel van de luchtstroom onder de spuitboom oppervlakkig 

opgemeten m.b.v. een propelleranemometer (Pocketwind). De breedte van de luchtstroom 

werd op een aantal afstanden onder de luchtmond opgemeten bij maximale luchtsnelheid (100 

%). De bedoeling was om a.d.h.v. deze ruwe benadering van het luchtstromingsprofiel de 

latere positionering van de sensoren te optimaliseren. 

 

7.2.2.1 Lengteverdeling 

Aan de hand van een aantal luchtsnelheidsmetingen onder de spuitboom werd het verloop van 

de luchtsnelheid over de spuitboom onderzocht bij 50 en 100 % luchtondersteuning. Op het 

rechterdeel van de spuitboom werden op zeven posities metingen uitgevoerd (Figuur 41). De 

spuitboom was bij deze metingen op de maximale hoogte (2,16 m) geplaatst.  

 

 

 

 
 

Figuur 41: Overzicht van de meetposities onder de s puitboom 

 

Op basis van de ruwe opmeting van het luchtstromingsprofiel werden de sensoren verdeeld 

over een aantal niveaus op een statief. De positionering van de acht anemometers is gegeven 
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in Figuur 42 (Opstelling І). Gedurende één minuut werden de luchtsnelheden opgemeten. Elk 

experiment werd driemaal herhaald.  

 

             
 

Figuur 42: Meetopstelling bij de lengteverdeling (O pstelling І) 

 

Naast de metingen op het rechterdeel werd onderzocht of beide delen van de spuitboom, die 

met een afzonderlijke ventilator worden gevoed, een symmetrisch luchtsnelheidsverloop 

vertonen. Daarom werden in het linkerdeel op drie plaatsen metingen bij 50 en 100 % 

luchtondersteuning uitgevoerd (Figuur 41). De opstelling van de sensoren was identiek aan de 

voorgaande metingen (opstelling І).  

 

De voorgaande experimenten werden uitgevoerd bij de maximale spuitboomhoogte (2,16 m). In 

de praktijk is de hoogte van de spuitboom echter veel geringer (30 - 70 cm). Bij deze lage 

positie zou er eventueel een verstoring van de luchtstroom kunnen optreden door weerkaatsing 

van de luchtstroom op de bodem. Om dit te onderzoeken werden luchtsnelheidsmetingen 

uitgevoerd bij een spuitboomhoogte van 0,70 m op drie posities (0M, 6M en 12M) in het 

rechterdeel van de spuitboom. Ook hier werd bij twee percentages luchtondersteuning gewerkt, 

nl. 50 en 100 %. De opstelling van de anemometers werd voor deze metingen gewijzigd naar 

opstelling ІІ (Figuur 43).  
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Figuur 43: Meetopstelling bij metingen met lage spu itboomhoogte (Opstelling ІІ) 

 

7.2.2.2 Variatie luchtsnelheid 

De luchtondersteuning op het spuittoestel is instelbaar tussen 0 en 100 %. De vraag kan 

gesteld worden of een verhoging van de instelwaarde een evenredige verhoging van de 

luchtsnelheid geeft, m.a.w. of er een lineair verband is tussen het percentage ingesteld op het 

spuittoestel, het geproduceerde luchtdebiet en de overeenkomstige luchtsnelheden. Om op 

deze vraag een antwoord te kunnen geven, werden metingen uitgevoerd bij vijf verschillende 

percentages luchtondersteuning, nl. 20, 40, 60, 80 en 100 %. De metingen werden uitgevoerd 

op positie 0M, 6M en 12M aan de rechterzijde van de spuitboom. De opstelling van de 

sensoren die gebruikt werd, was opstelling І (Figuur 42). 

 

7.2.2.3 Dwarsprofiel 

Op één positie (6M) onder het rechterdeel van de spuitboom werd een gedetailleerd 

dwarsprofiel van de luchtstroom opgesteld, zowel bij 50 % als bij 100 % luchtondersteuning. Bij 

deze metingen werden de sensoren op één lijn geplaatst met een tussenafstand van 5 cm  

(Opstelling ІІІ) (Figuur 44). Sensor 4 was loodrecht onder de luchtopening gepositioneerd. De 

metingen werden uitgevoerd op volgende afstanden onder de boom: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 

en 70 cm. Bij de meting op 0 cm afstand werden de sensoren zo dicht mogelijk tegen de 

luchtuitlaat geplaatst. In werkelijkheid was dit op ± 1,5 cm van de opening. Aan de hand van 

deze metingen werd een 2D-grafiek samengesteld van het luchtstromingspatroon onder de 

spuitboom. 
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Figuur 44: Meetopstelling bij de dwarsmetingen (Ops telling  ІІІ) 

 

7.2.3 Constructie van een systeem van 

luchtondersteuning voor de klimaatkamer 

Op het ILVO - Technologie en Voeding - Agrotechniek is een uitgebreide lasergebaseerde 

meetopstelling beschikbaar voor het meten van druppelkarakteristieken. Deze opstelling werd 

aangevuld met een systeem van luchtondersteuning. Hierbij werd getracht de werkelijke 

situatie van het spuittoestel zo nauwkeurig mogelijk na te bouwen om nadien een gelijkaardig 

luchtstromingspatroon te bekomen. Daarom werd bij de bouw van de labo-opstelling gebruik 

gemaakt van originele onderdelen van een Hardi Twin spuittoestel. Zowel de speciale 

luchtmond als de luchtzak werden besteld bij deze constructeur.   

 

Het luchtverdeelstuk, bestaande uit de luchtmond en de luchtzak, heeft een lengte van 2 m 

(Figuur 45). Dit is voldoende om het ganse spuitbeeld van een dop met tophoek van 110 ° te 

overlappen voor een dophoogte tot 70 cm.  

 

Voor de toevoer van de luchtstroom werd een enkelaanzuigende centrifugale ventilator 

(Ventomatic AEC 355/2D) aangekocht. De motor van deze turbine heeft een vermogen van 1,5 

kW. Het toerental van de turbine (en dus het geproduceerde luchtdebiet) is regelbaar m.b.v. 

een frequentieregelaar op de motor (0 - 50 Hz). De motor en turbine halen maximaal een 

toerental van 2800 RPM. De ventilator is via een flexibele buis verbonden met de luchtzak.  
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Figuur 45: Het luchtverdeelstuk (links) en de venti lator (rechts) 

 

Voordat de constructie gemonteerd werd in de klimaatkamer, werden eerst een aantal 

luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd. Om de resultaten van de labo-experimenten gemakkelijk te 

kunnen vergelijken met deze van de veldmetingen, werd ervoor geopteerd om bij de instelling 

van de luchtsnelheid van de labo-opstelling eenzelfde schaal te gebruiken als bij het 

spuittoestel. D.w.z. dat bij bijvoorbeeld 100 % luchtondersteuning bij de labo-opstelling 

dezelfde luchtsnelheden gegenereerd worden als bij 100 % luchtondersteuning bij de veldspuit. 

De geproduceerde luchtsnelheid wordt bij de ventilator van de labo-opstelling echter geregeld 

via een frequentieregelaar. Daarom werd in eerste instantie een verband gezocht tussen de 

frequentie van de motor van de ventilator en het % luchtondersteuning op het spuittoestel. 

Hiervoor werden bij verschillende frequenties (0, 10, 20, 30, 40 en 50 Hz) 

luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd op de labo-opstelling. Het statief met de sensoren werd in 

het midden van het luchtverdeelstuk geplaatst. De positie van de sensoren was volgens 

opstelling І (Figuur 42).  

 

Uit de resultaten van deze metingen kon een verband opgesteld worden tussen de frequentie 

en de bekomen luchtsnelheden. Aan de hand van de luchtsnelheden van het spuittoestel bij 

verschillende percentages luchtondersteuning kon het verband tussen frequentie en % 

luchtondersteuning opgesteld worden.  

 

Om de verdeling van de luchtstroom over de lengte van het luchtverdeelstuk na te gaan, 

werden op drie posities en bij 50 en 100 % luchtondersteuning, metingen uitgevoerd volgens 

opstelling І (Figuur 42).  

 

Een laatste stap in de bouw van het systeem van luchtondersteuning was het toetsen van het 

luchtstromingspatroon onder de labo-opstelling aan de werkelijke situatie op de spuit. Hiervoor 

werd in het midden van het luchtverdeelstuk het dwarsprofiel van de luchtstroom bepaald bij 50 

en 100 % luchtondersteuning. De gevolgde methode was identiek aan deze beschreven bij de 

metingen op het spuittoestel. In Figuur 46 worden enkele foto’s gegeven van de 

luchtsnelheidsmetingen op de labo-opstelling.  
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Figuur 46: Enkele foto’s van de luchtsnelheidsmetin gen op de labo-opstelling 
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Hoofdstuk 8:  Bepaling van 

druppelkarakteristieken 

8.1 Doelstelling 

De bedoeling was de invloed van het spuiten met luchtondersteuning op de eigenschappen van 

de geproduceerde spuitdruppels te onderzoeken. Zowel het effect op de grootte van de 

druppels, als de snelheid waarmee de druppels zich voortbewegen werden beschouwd. De 

metingen werden uitgevoerd m.b.v. een lasergebaseerde meetopstelling die eerst werd 

uitgebreid met een systeem van luchtondersteuning.  

 

8.2 Meetopstelling 

8.2.1 Klimaatkamer 

De lasermetingen werden uitgevoerd in een geïsoleerde klimaatkamer (binnenafmetingen: 8 m 

lengte; 3,70 m breedte en 3,37 m hoogte) waarbinnen de temperatuur en de luchtvochtigheid 

binnen bepaalde grenzen kunnen geregeld worden. Centraal in de kamer is een 

afwateringsgootje voorzien. 

 

Twee grote koelaggregaten in het plafond ingewerkt, zorgen voor het circuleren en het koelen 

of verwarmen (m.b.v. voorzetweerstanden) van de lucht in de klimaatkamer om de temperatuur 

op de ingestelde waarde te regelen. Beide units, bestaande uit een compressor, een 

vloeistoftank en een condensor, hebben een motorvermogen van 1,5 kW en gebruiken als 

koelmiddel freon R407C. Ze hebben een totaal koelvermogen van 12,82 kW. Ze kunnen ook de 

lucht drogen indien de vochtigheid te hoog wordt. Een luchtbevochtiger (type CP-G20) zorgt 

indien nodig voor het bevochtigen van de lucht m.b.v. stoomlucht.  

 

Aan de buitenzijde van de kamer is een schakelkast geplaatst met de controle-unit voor het 

instellen van het gewenste klimaat. In de klimaatkamer werden de reële klimatologische 

spuitomstandigheden nagebootst. Theoretisch is de temperatuur in de klimaatkamer instelbaar 

tussen 5° C en 30° C en een relatieve vochtigheid  tussen 30 % en 90 %.  

 

Doordat er bij het meten met water gespoten wordt, loopt de relatieve luchtvochtigheid op. Door 

na elke meting een rustpauze te voorzien waarbij de deur geopend wordt, is het toch mogelijk 

om de relatieve luchtvochtigheid te beperken tot ongeveer 65 %. 
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8.2.2 Spuitgroep 

De spuitgroep (Figuur 47) zorgt voor de toevoer van spuitvloeistof naar de spuitdop onder 

constante druk en temperatuur. De spuitvloeistof bevindt zich in een geïsoleerd vat van 100 

liter dat op een constant inhoudsniveau wordt gehouden d.m.v. een controller. Deze controller 

stuurt een elektrische klep waardoor leidingwater al dan niet wordt aangevoerd.  

 

 

Figuur 47: Schematische weergave van de spuitgroep 
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Een PID-regelaar (Proportioneel, Integrerend en Differentiërend) zorgt ervoor dat de 

temperatuur van de spuitvloeistof geregeld wordt naar de ingestelde waarde. Een Pt 100 - 

temperatuursensor meet onderaan het vat (dicht bij de uitlaat) de temperatuur van de 

spuitvloeistof en levert het inputsignaal voor de PID-regelaar. Het verwarmen gebeurt met een 

verwarmingsweerstand (vermogen 6 kW) op de bodem van het vat volgens de ingestelde PID-

parameters zodat de temperatuur zo snel mogelijk naar de ingestelde waarde gaat en er blijft. 

Bij een te hoge vloeistoftemperatuur wordt de vloeistof op gelijkaardige wijze gekoeld door 

koelwater te laten circuleren in het koelelement dat bovenaan in het vat werd gemonteerd. Bij 

continu spuiten kan de temperatuur gevarieerd worden tussen 5 en 50 °C. Net voor de 

spuitdop wordt de vloeistoftemperatuur opnieuw gemeten om te corrigeren bij eventuele 

warmteverliezen naar de omgeving of warmtewinsten door de warmteproductie van de pomp, 

tijdens het transport van tank naar dop. Een goede roering in het vat is noodzakelijk om het 

ontstaan van vloeistoflagen met verschillende temperaturen tegen te gaan. Deze roering 

gebeurt met een roermotor en met de retourleiding van de pomp zodat een uniforme 

temperatuur bekomen wordt. 

 

Een centrifugaalpomp zorgt ervoor dat het water van het vat door de drukregeling naar de 

spuitdop wordt gestuwd. Deze pomp heeft een maximaal vermogen van 1,5 kW bij een 

toerental van 2850 RPM en kan hierbij een druk opbouwen van 6,6 bar bij een debiet van 1,4 

l.s-1. Bij volle belasting kan deze pomp 5 m³ per uur verzetten.  

 

De drukregeling bestaat enerzijds uit een manueel te bedienen driewegkraan die het debiet 

naar de dop vermindert door een deel van de weggepompte vloeistof terug naar het vat te 

sturen via de retourleiding. Daarnaast is er een draaiklep waarmee de druk nauwkeurig kan 

bijgesteld worden. Het nauwkeurig meten van de druk net voor de spuitdop met een digitale 

manometer (nauwkeurigheid: 0,01 bar) laat toe om de druk nauwkeurig in te stellen.  

 

8.2.3 Geautomatiseerd positioneersysteem 

De meetopstelling is uitgerust met een geautomatiseerd positioneersysteem dat kan gebruikt 

worden om het volledige spuitbeeld van een dop af te scannen. De spuitdop kan hierbij in het 

horizontale vlak automatisch verplaatst worden. Dit positioneersysteem werd bij dit onderzoek 

echter niet toegepast, omdat het niet combineerbaar is met het systeem van 

luchtondersteuning. De meting gebeurde op een vaste plaats onder de spuitdop, nl. in het 

centrum van het spuitbeeld.  

 

De hoogte van de spuitdop werd wel aangepast tijdens de metingen. Hierdoor kan de evolutie 

van de druppelsnelheid en de verandering in druppelgrootte onderzocht worden. De hoogte 

van de spuitdop dient manueel ingesteld te worden en kan variëren van 0 tot 90 cm boven het 

meetpunt dat zich op een hoogte van 80 cm boven de vloer van de klimaatkamer bevindt. Deze 

hoogte van 80 cm is noodzakelijk om meetfouten door opspattend water te vermijden.  
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8.2.4 Luchtondersteuning 

Het systeem van luchtondersteuning dat geconstrueerd werd voor de klimaatkamer, werd 

reeds beschreven in hoofdstuk 7. Na de luchtsnelheidsmetingen werd de constructie aan de 

bestaande meetopstelling in de klimaatkamer toegevoegd (Figuur 48). Het luchtverdeelstuk 

werd wegens zijn hoge gewicht op het statische deel van het positioneersysteem bevestigd. Bij 

de positionering van het luchtverdeelstuk t.o.v. de dop werden dezelfde afmetingen gebruikt als 

bij het spuittoestel. De afstand tussen de dop en het midden van de luchtgaten is 8,75 cm. De 

hoek tussen de luchtondersteuning en de dop is 15°,  waarbij de dop loodrecht naar beneden 

gericht is. De hoogteverstelling van het luchtverdeelstuk dient handmatig te gebeuren i.f.v. de 

dophoogte. 

 

   

Figuur 48: Systeem van luchtondersteuning in de kli maatkamer 

 

8.2.5 PDPA laser 

Het meten van de druppelkarakteristieken gebeurde met behulp van een PDPA-laser. Het 

meetprincipe van een Phase Doppler Particle Analyser werd reeds besproken in hoofdstuk 5. 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een luchtgekoeld Argon Ion-laser toestel 

(Aerometrics) met een vermogen van 0 tot 300 mW. De opstelling is uitgerust met één zender 

en één ontvanger. Het betreft dus een ééndimensionale laser waarmee zowel 

druppeldiameters als -snelheden in één dimensie kunnen gemeten worden. 

 

De meetopstelling is schematisch weergegeven in Figuur 49. Het door een laserbron 

opgewekte laserlicht wordt in de fiberdrive geconditioneerd naar kleur en frequentie toe. 

Hiervoor worden spiegels en prisma’s gebruikt. Het laserlicht wordt gesplitst in twee 

evenwijdige laserlichtstralen door een bundelsplitser. De twee lichtgolven hebben dezelfde 

fase. De afstand tussen beide groene laserstralen is ongeveer 10 mm. Het laserlicht heeft een 

golflengte van 514,5 nanometer.  
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Figuur 49 : Schematische weergave van de PDPA - mee topstelling 

 

Door middel van glasvezels wordt het laserlicht naar de transmitter getransporteerd. De 

transmitterlens zorgt ervoor dat beide stralen kruisen op een bepaalde gekende 

brandpuntsafstand, nl. 500 mm. De kruisende stralen vormen een rugbybalvormig volume 

(afmetingen: 46.8 mm × 0.468 mm) waar ze gaan interfereren. De afstand i tussen de 

interferentielijnen kan bepaald worden met volgende formule: 

 

)
2

sin(.2
)(

α
λµ =mi ≈25,7µm 

 

met i:    afstand tussen de interferentielijnen (µm) 

    λ:   golflengte laserlicht = 514,5 nm 

α:   hoek tussen beide laserstralen = 1,146° (voor a fstand tussen stralen van 10 mm en  

  focale lengte van 500 mm) 
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De PDPA-laser is in staat om de verticale snelheid en de grootte van druppels die door het 

meetvolume bewegen nauwkeurig te bepalen. Wanneer een druppel het meetvolume 

doorkruist, komen verschillende lichtstralen onder een andere invalshoek de druppel binnen. 

Daarnaast heeft de druppel ook een andere brekingsindex dan de omgeving waardoor de 

lichtstraling verschillende optische wegen met verschillende lengtes dienen af te leggen. 

Hierdoor worden de lichtstralen verschoven ten opzichte van elkaar waardoor een 

interferentiepatroon ontstaat in de omgeving van de druppel. De afstand tussen de 

interferentielijnen is afhankelijk van de optische configuratie en omgekeerd evenredig met de 

druppeldiameter. Wanneer een druppel met een snelheid v het meetvolume doorkruist wordt 

een signaal van verstrooid licht met (doppler) frequentie f geproduceerd. Uit de tijd t tussen de 

lichtpieken enerzijds en de afstand tussen twee interferentielijnen i anderzijds, kan de 1-

dimensionale (verticale) snelheid v van een partikel bepaald worden: 

 

)
2

sin(.2
.

α
λ

fv =  

 

met v:  partikelsnelheid (m.s-1) 

    f :  dopplerfrequentie (s-1) = 
t

1
 

    t:  tijd tussen twee lichtpieken (s) 

 

Om de richting van de druppel (van boven naar onder of omgekeerd) te kunnen bepalen, wordt 

in de fiberdrive bij één van de invallende laserstralen een kunstmatige frequentieverschuiving 

(40 MHz) gecreëerd. Een druppel die meebeweegt in de richting van het interferentiepatroon 

zal een dopplerfrequentie genereren lager dan 40 MHz. Een druppel die in de tegengestelde 

richting van het interferentiepatroon beweegt, zal een signaal met een hogere frequentie 

genereren. Een gedetecteerde dopplerfrequentie van 40 MHz komt dus overeen met een 

snelheid van 0 m.s-1. De druppels die loodrecht naar beneden vallen in het snijpunt van de 

twee laserlichtbundels worden gemeten als positieve snelheden.  

 

Afhankelijk van de grootte van de partikels zal een andere lichtbreking optreden, waardoor de 

afstanden tussen de interferentielijnen wijzigen. Uit deze afstand kan de druppelgrootte 

afgeleid worden.  

 

Het verstrooide licht dat ontstaat bij het passeren van een druppel door het meetvolume, wordt 

gedetecteerd door de ontvanger. De ontvanger staat in een hoek van 30° opgesteld t.o.v. de 

invallende laserstralen om de laserstralen na breking door de passerende druppels mooi te 

ontvangen. Het licht wordt door drie PMT’s (photomultiplier tubes) omgezet in elektrische 

signalen. Deze worden naar de Real time Signal Analyzer (RSA) doorgestuurd. De RSA gaat 

deze signalen versterken en ontleden tot de meeste ruis verwijderd is en er precieze 
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meetresultaten overblijven. De intensiteit van het licht dat werd teruggekaatst van de druppels 

wordt ook gemeten. Deze intensiteit is recht evenredig met het kwadraat van de diameter van 

de passerende druppel. Dit verband wordt tijdens de dataverwerking aangewend om slechte 

data te weren.   

 

Het DataView-NT 2.0.4.0 softwarepakket wordt gebruikt om de instellingen van de RSA te 

besturen en om de meetresultaten op te slaan en weer te geven. 

 

In Figuur 50 zijn enkele foto’s van de lasermeetopstelling weergegeven.  

 

 

 

Figuur 50: Enkele foto’s van de lasermeetopstelling  
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8.3 Overzicht van de uitgevoerde 

experimenten 

De experimenten werden uitgevoerd met een standaard spleetdop (Hardi F110 03) bij een 

spuitdruk van 3 bar. Er werd op één vast punt in het spuitbeeld gemeten, nl. loodrecht onder de 

spuitdop. Er werd wel bij verschillende dophoogtes gemeten, nl. 30, 50 en 70 cm. De 

dophoogte is de afstand tussen de dop en het snijpunt van de twee laserstralen. Deze 

verschillende hoogte laten toe om na te gaan of de afremming die de druppels ondervinden 

door de luchtweerstand naarmate de afstand tot de dop groter wordt, door luchtondersteuning 

beïnvloed wordt.   

 

Bij de testen werd leidingwater als spuitvloeistof gebruikt waarvan de temperatuur constant 

gehouden werd op ongeveer 20 °C. De omgevingstemper atuur in de klimaatkamer werd tijdens 

de metingen constant gehouden op ongeveer 20 °C en de relatieve luchtvochtigheid op 65 - 70 

%.  

 

Om de invloed van de luchtsnelheid te onderzoeken, werd gewerkt met twee instellingen voor 

de luchtondersteuning, nl. 50 % en 100 % luchtondersteuning. Daarnaast werd ook een 

referentiemeting zonder het gebruik van luchtondersteuning uitgevoerd. Een overzicht van de 

uitgevoerde metingen wordt weergeven in Tabel 11. 

 

Elk experiment werd driemaal herhaald. De druppelkarakteristieken werden telkens gedurende 

één minuut opgemeten. Per meting dienden de snelheden en groottes van minstens 10000 

druppels gemeten te worden.  

 

Tabel 11: Overzicht van de uitgevoerde lasermetinge n 

experiment dophoogte (cm) luchtondersteuning spuitdruk (bar) 

1 30 0 % 3 

2 30 50 % 3 

3 30 100 % 3 

4 50 0 % 3 

5 50 50 % 3 

6 50 100 % 3 

7 70 0 % 3 

8 70 50 % 3 

9 70 100 % 3 
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8.4 Dataverwerking 

Nadat de ruwe data (tijd, diameter, snelheid en intensiteit) in Excel ingelezen werden, werd een 

macro doorlopen.  

 

In een eerste stap werden de slechte metingen weggeselecteerd. Dit gebeurt op basis van de 

diameter-intensiteitscurve (Figuur 51). Slechte metingen zijn metingen waar bij grote 

druppeldiameters een lage intensiteit (in mV) gemeten wordt of metingen waar bij kleine 

druppeldiameters hoge intensiteiten gemeten worden. Foutieve metingen kunnen optreden 

indien het laserlicht gereflecteerd wordt i.p.v. gebroken of wanneer meerdere partikels tegelijk 

het meetvolume doorkruisen. Aangezien deze foutieve metingen meestal optreden bij grote 

druppels, hebben ze een relatief grote impact op de berekende druppelkarakteristieken en is 

het belangrijk om ze weg te selecteren. Hiervoor worden twee parabolische curves op de 

grafiek gefit. De ligging van deze curves varieert naargelang de dop-druk combinatie en de 

meetomstandigheden en dient telkens visueel geverifieerd te worden. Het aantal goede 

metingen bedraagt normaal tussen 10000 en 20000. 
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Figuur 51: Voorbeeld van een diameter-intensiteitsc urve van een PDPA lasermeting  
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Na het wegselecteren van de foutieve metingen werden verschillende druppelkarakteristieken 

berekend, nl.: 

 

- Dmin en Dmax : de minimale en de maximale opgemeten druppeldiameter 
 

- Dv0.1: de druppeldiameter waarvoor geldt dat 10 % van het totale geproduceerde 
spuitvolume een diameter heeft kleiner dan deze waarde (analoog voor Dv0.25, Dv0.5, 
Dv0.75 en Dv0.9). In plaats van Dv0.5 wordt ook gesproken van Volume Median Diameter of 
VMD. 

 

- D10: de normale gemiddelde diameter,  
D20: de oppervlakte gebaseerde gemiddelde diameter, 

D30: de volume gebaseerde gemiddelde diameter, 

SMD = D32: de Sauter gemiddelde diameter is de diameter van een druppel die dezelfde 

volume-oppervlakte verhouding heeft als de volume-oppervlakte verhouding van 

de volledige spuitnevel 

Deze parameters kunnen als volgt berekend worden: 
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     met di= diameter van druppel i ; n= aantal druppels 

 

- NMD: number mean diameter. De diameter waarvoor geldt dat 50% van de druppels 
een diameter hebben kleiner dan deze waarde  

 

- Parameters die een indicatie geven voor de uniformiteit van de druppelgroottes, nl.: 

o RSF (Relative Span Factor) = 
5.0

1.09.0

v

vv

D

DD −
 

o 
SMD

VMD
 en 

NMD

VMD
 

 

- V100: het percentage van het totaal volume aan druppels dat kleiner is dan 100 µm 
(analoog voor V50, V75, V150, V200, V250) 

 
- Vvol10: de 1 dimensionale druppelsnelheid waarvoor geldt dat 10 % van het totale 

geproduceerde spuitvolume een snelheid heeft kleiner dan deze waarde (analoog voor 
Vvol25, Vvol50, Vvol75, Vvol90).   

 

- Vavg: de gemiddelde 1 dimensionale druppelsnelheid 

 

Tot slot werden met deze macro ook de volumetrische druppelgrootteverdeling en de 

snelheidsverdeling berekend.  
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Hoofdstuk 9:  Velddriftmetingen 

9.1 Doelstelling 

Velddriftmetingen zijn de enige mogelijkheid om drift te gaan meten zoals die in de praktijk 

optreedt. In het kader van dit eindwerk was het de bedoeling om een reeks velddriftmetingen 

uit te voeren specifiek rond de invloed van luchtondersteuning op drift. De bedoeling was om te 

onderzoeken of luchtondersteund spuiten inderdaad een sterk driftreducerende techniek is en 

indien zo, hoe groot de driftreductie is t.o.v. een referentiebespuiting zonder 

luchtondersteuning. Nadien was het de bedoeling om een relatie te zoeken tussen de 

resultaten van de velddriftmetingen en deze van de lasermetingen.  

 

Door de weersomstandigheden tijdens de voorziene meetperiode konden deze metingen 

echter niet doorgaan. Het perceel waarop de metingen zouden plaatsvinden was niet 

berijdbaar met een trekker met spuittoestel. Om toch een verband te kunnen leggen tussen de 

resultaten van de lasermetingen en drift in het veld, werd beslist om verder te werken met data 

uit een eerder onderzoek uitgevoerd door David Nuyttens, onderzoeker bij het ILVO. Hij voerde 

in de periode april-mei 2005 een (beperkt) aantal velddriftmetingen uit met luchtondersteuning. 

Hieronder volgt een beschrijving van de meetopstelling en de methodiek die gebruikt werd 

tijdens deze veldmetingen en reeds beschreven werd door Nuyttens et al. (2006 a en b).   

 

9.2 Materialen en methoden 

Bij de metingen werd de hoeveelheid druppeldrift bepaald die tijdens de toepassing buiten het 

te behandelen areaal terechtkomt. Product dat na de toepassing buiten het te behandelen 

areaal terechtkomt, bv. door verdamping van de grond of van de bladeren, werd niet als drift 

beschouwd.  

 

9.2.1 Spuittoestel 

De bespuitingen werden uitgevoerd met een Hardi Commander Twin Force getrokken 

spuittoestel met een boombreedte van 27 m en een tankinhoud van 3200 liter (Figuur 52). Het 

toestel beschikt over het Hardi Twin systeem van luchtondersteuning. Het toestel kan uitgerust 

worden met alle spuitdoptypes van het merk Hardi. Tijdens de experimenten werden zowel 

traditionele spleetdoppen (Hardi ISO F 110) als driftreducerende spleetdoppen (Hardi ISO LD 

110) gebruikt.  
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Figuur 52: Hardi Commander Twin Force 

 

9.2.2 Spuitvloeistof 

Tijdens de veldmetingen werd als spuitvloeistof een fluorescerende tracer, nl. Brilliant Sulfo 

Flavine (BSF), aan een concentratie van 3 g.l-1 verspoten. Deze tracer is goed wateroplosbaar, 

weinig toxisch en de detectielimiet is zeer laag. Door het toevoegen van een wateroplosbare 

uitvloeier, nl. Tween 20 aan een concentratie van 0,1 %, werd een spuitoplossing bekomen met 

eigenschappen gelijkaardig als die van echte gewasbeschermingsproducten. 

 

9.2.3 Driftcollectoren 

Bij iedere meting werden er zowel op de grond (horizontale collectoren) als in de lucht 

(verticale collectoren) driftmetingen uitgevoerd. De horizontale collectoren zijn relevant om 

bijvoorbeeld het risico voor contaminatie van oppervlaktewaters te bepalen, de verticale 

collectoren bijvoorbeeld voor het risico voor omstaanders. 

 

Verzadiging en run-off van de collectoren werd vermeden. Als horizontale collectoren werden 

vierkante stukken Machery - Nachel filterpapier (type 751; afmetingen: 0,25 x 0,25 m²) gebruikt 

(Figuur 53). 
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Figuur 53: De horizontale (filterpapier, links) en verticale collectoren (pipecleaners, 

rechts) 

Om de invloed van de afbraak van BSF onder invloed van zonlicht en de recovery in rekening 

te brengen, werden drie referentiemonsters windopwaarts van de spuitzone aangebracht. Deze 

monsters werden bekomen door een gekende hoeveelheid (1 ml) van het tankstaal (met een 

gekende concentratie) te pipetteren op drie filterpapieren en deze monsters op dezelfde manier 

te behandelen als de andere stalen. Op deze manier kan een correctiefactor berekend worden 

die de initieel opgemeten driftwaarden corrigeert voor fotodegradatie en recovery. 

 

Als verticale collectoren werden pipecleaners gebruikt met een lengte van 0,25 m (Figuur 53). 

Zij hebben een hoge collectie efficiëntie, een gekend collectie-oppervlak (diameter: 8 mm) en 

een hoge, constante recovery.  

 

Na ieder bespuiting werden de collectoren zo snel mogelijk in UV-licht resistente potten 

opgeborgen die vooraf reeds gevuld waren met een exact afgemeten hoeveelheid water (200 

ml voor de pipecleaners, 700 ml voor de filterpapieren). Het collecteren gebeurde op een 

manier dat cross contaminatie minimaal was (gebruik van handschoenen, eerst collecteren van 

collectoren met laagste depositie). 

 

9.2.4 Bepaling driftdeposities 

De driftdeposities op de collectoren werden geëxtraheerd in vaste hoeveelheden water, nl. 200 

ml voor de pipecleaners en 700 ml voor de filterpapieren. Dit gebeurde zo snel mogelijk na de 

driftmetingen door de collectoren gedurende 20 minuten intensief te schudden. Vervolgens 

werden de BSF concentraties gemeten met een fluorimeter (Cary Eclipse) bij een 

excitatiegolflengte van 441,96 nm en een emissiegolflengte van 497,01 nm.  

 

In voorafgaand onderzoek werd een standaardcurve (Figuur 54) opgesteld door monsters te 

meten met een gekende BSF-concentratie. Uit deze kalibratiecurve kon de kalibratiefactor Fcal 
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bepaald worden, die de relatie weergeeft tussen de fluorimeterwaarden (-) en de werkelijke 

concentraties (mg.l-1).  
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Figuur 54: Standaardcurve voor de meting van de con centratie aan BSF 

 
Op basis van de fluorimeter waarden, de kalibratiefactor, het collectie-oppervlak, de 

tracerconcentratie in de spuitvloeistof en de hoeveelheid extractievloeistof kan de hoeveelheid 

driftdepositie (driftdep) per oppervlakte-eenheid berekend worden. Hieruit kan eveneens de 

hoeveelheid drift als percentage van de toegepaste dosis, afgeleid worden gebruik makende 

van volgende formules:   

 

ln( )smpl b k cal dil
dep

spray col

R R F V
drift

C A

− × ×
=

×
   

app

dep

V

drift
drift

6

%

10.1×
=  

 

met driftdep:  Drift depositie (ml.cm-²) 

drift%:   Drift (%) 

Vapp:    Toegepast volume (l.ha-1) 

Rsmpl:   Fluorimeterwaarde van de sample (-) 

Rblnk:   Blanco fluorimeterwaarde (-) 

Fcal:    Kalibratiefactor (mg.l-1) 

Vdil:     Volume extractievloeistof (l) 

Cspray:   Tracerconcentratie in de spuitoplossing (g.l-1) 

Acol:    Collectie-oppervlak van de collector (cm2) 

 

Het collectie-oppervlak van een pipecleaner werd gedefinieerd als de helft van het 

cilinderoppervlak.  
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9.2.5 Meetopstelling 

In Figuur 56 wordt de gebruikte meetopstelling schematisch gegeven. De experimenten werden 

uitgevoerd op een vlakke, kortgemaaide weide (gemiddelde grashoogte: 10 cm) zodat de 

rijrichting steeds bij benadering loodrecht op de windrichting kon gekozen worden. De weide 

bevindt zich in een omgeving met een minimum aan obstakels die de wind kunnen 

beïnvloeden.  

 

Er werden 3 spuitbanen en 6 meetzones aangelegd zodat bij de in België meest voorkomende 

windrichtingen een spuitbaan die maximaal 30° afwij kt t.o.v. de loodrechte op de windrichting 

ter beschikking was. Afhankelijk van de windrichting werd een andere spuitbaan en meetzone 

gekozen. Het te bespuiten oppervlakte had een lengte van 100 meter en een breedte van 27 m 

of 1 spuitgang.  

 

De driftmeting gebeurde vanzelfsprekend windafwaarts van het bespoten areaal. De 

horizontale driftcollectoren (3 herhalingen op 10 meter afstand van elkaar in het midden van de 

bespoten zone) werden geplaatst op 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15 en 20 meter afstand windafwaarts 

van het bespoten areaal. Dit komt overeen met 24 horizontale collectoren of een 

bemonsteringsoppervlakte van 1,5 m². De meetmasten voor de verticale collectoren werden op 

afstanden van 5 (Pole I) en 10 meter (Pole II) windafwaarts van het bespoten areaal geplaatst. 

De pipecleaners om de airborne drift te meten, werden aangebracht  op hoogtes van 0,5, 1, 2, 

3, 4, en 5 meter. Voor elke hoogte werden er twee monsters genomen.  Dit betekent  dat er per 

meting 24 driftmetingen in de lucht gebeuren.  

 

Een coördinatensysteem werd gebruikt om de meetopstelling te beschrijven (Figuur 56) met: 

- X-as: loodrechte op de rijrichting (benadert de windrichting) 

- Y-as: rijrichting van spuittoestel 

- Z-as: verticale as loodrecht op het XY-vlak 

- (0,0): middelpunt van het assenstelsel op het uiteinde van het te bespuiten oppervlak 

(volgens Y richting) en in het midden van de lengte van het bespoten areaal (volgens X 

richting) 

 

Aangezien drift uitgedrukt wordt als een percentage van het toegepaste volume in de direct 

bespoten zone, werden hier ook drie horizontale collectoren gelegd. Deze geven een indicatie 

van het werkelijk toegepast volume in het veld.  

 

In Figuur 55 worden enkele foto’s gegeven van de velddriftmetingen. 

 

 

 

 



Hoofdstuk 9: Velddriftmetingen  99 

 

 

Figuur 55: Enkele foto’s van de opstelling voor vel ddriftmetingen    
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9.2.6 Meten van de weersomstandigheden 

Het meten van de weersomstandigheden gebeurde windopwaarts van de driftmetingen (zie 

Figuur 56) zodat de metingen niet verstoord werden door de beweging van de trekker met 

spuittoestel en door de bespuiting zelf. Een mast met sensoren (Campbell Scientific, Figuur 57) 

werd gebruikt om volgende variabelen te bepalen gedurende de bespuiting: 

- De gemiddelde (V1,50m) en de ogenblikkelijke (v1,50m) windsnelheden en windrichtingen 

(dir1,50m) op 1,50 m hoogte 

- De gemiddelde (V3,25m) en de ogenblikkelijke (v3,25m) windsnelheden en windrichtingen 

(dir3,25m) op 3,25 m hoogte  

- De temperatuur op twee hoogtes, nl. 1,25 m (T1,25m) en 2,15 m (T2,15m) 

- De relatieve luchtvochtigheid op twee hoogtes, nl. 1,25 m (RH1,25m) en 2,15 m (RH2,15m) 

- De afwijking van de gemeten windrichting t.o.v. de ideale windrichting (δ) 

 

 

 

Figuur 57: Campbell Scientific meteostation 

 

Op basis van deze rechtstreeks gemeten variabelen werden volgende variabelen berekend: 

- Td = Dauwpuntstemperatuur (°C) =  
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met Tavg en RHavg:  de gemiddelde temperatuur en relatieve vochtigheid  

gedurende de meting  

 

- TURBabs = Absolute turbulentie intensiteit (m.s-1) = max minv v−  

 
met vmax en vmin:  de maximum en de minimum windsnelheid gedurende de  

meting 

 

9.2.7 Referentiebespuiting 

Om de invloed van een spuittechniek op drift te kunnen beoordelen is het niet enkel van belang 

de absolute hoeveelheid drift te kennen bij een bespuiting, maar vooral de driftreductie t.o.v. 

een referentiebespuiting, die bekomen wordt met deze spuittechniek. 

 

De referentiebespuiting werd als volgt gedefinieerd: 

- standaard horizontale spuitboom zonder luchtondersteuning 

- spuitboomhoogte van 0,5 m boven het gewas met een dopafstand van 0,5 m 

- ISO 110 03 standaard spleetdoppen bij 3 bar (1,2 l.min-1) 

- rijsnelheid van 8 km.h-1  

 

Bij deze instellingen wordt een volume van 180 l.ha-1 toegepast.   

 

Indien men daadwerkelijk telkens een referentiebespuiting zou uitvoeren, heeft men het 

probleem dat de bespuiting met de te testen spuittechniek en de referentiebespuiting niet onder 

dezelfde klimatologische omstandigheden verlopen. Om dit probleem te omzeilen werd gebruik 

gemaakt van de driftvergelijking voor depositiedrift die opgesteld werd door Nuyttens et al. 

(2006a) op basis van 27 referentiedriftmetingen bij variërende weersomstandigheden: 

 

(48.89 1.08. 0.5. 0.45. 1.41. )
3.25

1.03( _ .)
%

T V RH T
d m avg avg

Drift drift dist ++ − −−= ×  

 

met  drift%:     Drift (%) 

    drift_dist:  Driftafstand volgens de windrichting (m) 

    Td:       Dauwpuntstemperatuur (°C) 

V3,25m:    Gemiddelde windsnelheid op 3,25m (m.s-1) 

    RHavg:    Gemiddelde relatieve vochtigheid (%) 

    Tavg:      Gemiddelde temperatuur (°C) 
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De verschillende parameters van deze vergelijking werden reeds besproken in hoofdstuk 2. 

Met de depositie-driftvergelijking is het mogelijk om de depositiedrift van de 

referentiebespuiting te voorspellen tot op een driftafstand van 20 meter voor dezelfde 

atmosferische condities als de bespuiting met de te testen toepassingstechniek. De depositie-

driftvergelijking is bruikbaar voor temperaturen variërend van 10 tot 25 °C, voor windsnelheden 

van 1 tot 5 m.s-1 en voor relatieve vochtigheden van 40 tot 90 %. 

 

Globaal bekeken is de correlatie tussen gemeten en voorspelde driftwaarden goed (R² = 0,833) 

en dit voor alle collectorafstanden. Afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door niet 

controleerbare factoren zoals de spuitboombewegingen, afwijkingen in de spuitboomhoogte en 

spuitbaan, variaties in gewascondities, enz.  

 

Bij de airborne drift (gemeten met de verticale collectoren) werden, om de drift van de 

referentiebespuiting te voorspellen, vier methodes toegepast.  

 

De eerste methode die aangewend werd, was gelijkaardig aan de methode die gebruikt werd 

bij de depositiedrift. Met behulp van airborne-driftvergelijkingen voor mast I en II werden de 

driftwaarden berekend, telkens voor de specifieke weersomstandigheden van de bespuiting 

met luchtondersteuning.  

 

De airborne-driftvergelijking voor mast I: 
(1 )²

% 6.202 0.054. 0.196. 0.684. 0.208. 4.717.
H

H
avg avg abs avgDrift RH T TURB V e

−−
= − − + + +  

 

en voor mast II: 
(1 )²

2.
% 2.537 0.031. 0.078. 0.316. 0.251. 2.456.

H

H
avg avg abs avgdrift RH T TURB V e

−−
= − − + + +  

 

met  drift%:     Drift (%) 

    H:        Hoogte van de collector (m) 

    Vavg:      Gemiddelde windsnelheid (m.s-1) 

    RHavg:    Gemiddelde relatieve vochtigheid (%) 

    TURBabs:  Absolute turbulentie intensiteit (m.s-1)  

    Tavg:      Gemiddelde temperatuur (°C) 

 

Met deze vergelijkingen kan men de airborne drift op 5 en 10 m afstand van een op een  

conventionele manier bespoten grasland voorspellen in functie van de hoogte en de 

klimatologische omstandigheden. De airborne-driftvergelijkingen gelden voor een hoogte van 

0,5 - 5 m, een temperatuur van 10 - 25 °C, een rela tieve vochtigheid van 40  - 90 % en een 

windsnelheid van 1 - 5 m.s-1. 
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De nauwkeurigheid van de airborne-driftvergelijkingen is een stuk lager dan van de depositie-

driftvergelijking. Daarom werden de driftwaarden van de referentiebespuiting nog volgens drie 

andere manieren berekend en daarna vergeleken.  

 

De tweede methode bestond eruit de airborne-driftvergelijkingen te gebruiken voor ‘standaard’ 

klimatologische omstandigheden, nl. een relatieve vochtigheid van 70 %, een windsnelheid van 

3 m.s-1, een absolute turbulentie intensiteit van 1,70 m.s-1 en een gemiddelde temperatuur van 

15 °C. 

 

Een volgende methode maakte geen gebruik van de driftvergelijkingen. De 

driftreductiepotentiëlen werden bij deze methode berekend door de driftwaarden van de 

metingen met luchtondersteuning te vergelijken met de gemiddelde drift die bekomen werd bij 

de 27 referentiemetingen die aan de basis liggen van de airborne-driftvergelijkingen. Bij deze 

methode werd geen rekening gehouden met de verschillen in weersomstandigheden tussen de 

metingen.  

 

De laatste methode die toegepast werd, bestond eruit de drift van elke luchtondersteunde 

meting te vergelijken met de drift die bekomen werd bij een referentiemeting onder 

gelijkaardige weersomstandigheden. De meteorologische omstandigheden tijdens de 

referentiemetingen zijn samengevat in Bijlage IV. Voor de selectie van de referentiemetingen 

werden de driftwaarden voor zowel de referentiemetingen als de luchtondersteunde 

experimenten berekend met de airborne-driftvergelijkingen. Voor elk experiment werden 

vervolgens de drie referentiemetingen gekozen die de voorspelde driftwaarden voor het 

experiment het beste benaderden. Het gemiddelde van de effectief gemeten driftwaarden van 

deze drie referentiemetingen werd dan gebruikt om de driftreductie te berekenen. 

 

Het percentage driftreductie van luchtondersteuning (Other Sprayings, OS) vergeleken met de 

referentiebespuiting (Reference Sprayings, RS) kan worden uitgedrukt als het 

driftreductiepotentieel DRP. Dit driftreductiepotentieel wordt berekend door de gemeten 

driftwaarden van de OS te vergelijken met de voorspelde RS-driftwaarden met volgende 

formule:  

DRP (%) ( ) 100RS OS

RS

drift drift

drift

−= ×    

Een negatieve DRP komt overeen met een hogere driftgevoeligheid ten opzichte van de 

referentiebespuiting, een positieve DRP betekent dat de spuittechniek driftreducerend is. Zowel 

voor depositiedrift als voor airborne drift kunnen driftreductiepotentiëlen berekend worden, deze 

worden respectievelijk als D-DRP en A-DRP afgekort. A-DRPI is dan het airborne- 

driftreductiepotentieel ter hoogte van mast I, A-DRPII ter hoogte van mast II. 

 

Indien de hoeveelheid drift uitgezet wordt voor de verschillende afstanden van de collectoren, 

dan bekomt men een driftcurve. Via numerieke integratie kan de oppervlakte onder de 



Hoofdstuk 9: Velddriftmetingen  105 

driftcurve voor een bepaalde techniek vergeleken worden met de oppervlakte onder de 

driftcurve van de referentiebespuiting (bij dezelfde weersomstandigheden). Deze waarde geeft 

aan hoeveel minder of meer actieve stof wegdrift in vergelijking met de referentiebespuiting en 

geeft dus het totale driftreductiepotentieel (DRPt) weer. Dit kan zowel voor de airborne drift (A-

DRPt) als voor de depositiedrift (D-DRPt) berekend worden. 

 

9.3 Overzicht van de uitgevoerde 

experimenten 

De invloed van luchtondersteuning op de driftgevoeligheid van spuitdruppels werd getest voor 

vier verschillende doptypes (Hardi ISO F 110 02 en 03; Hardi ISO LD 110 02 en 03) en dit 

telkens bij een spuitdruk van 3 bar, een rijsnelheid van 8 km.h-1 en een spuitboomhoogte van 

0,50 m. Bij iedere individuele meting werd vooraf de optimale intensiteit van de 

luchtondersteuning bepaald op basis van de hoeveelheid drift die visueel waarneembaar was. 

De hoeveelheid luchtondersteuning bleek telkens ongeveer 30 tot 50 % te zijn.  

 

Aangezien veldmetingen van drift beïnvloed worden door niet-controleerbare factoren 

(weersomstandigheden, gewas, spuitboombewegingen, enz.) is het onmogelijk om een meting 

exact te herhalen. Daarom werd elk type experiment minstens drie keer (a, b en c) herhaald. 

Indien de afwijking van de ideale windrichting achteraf te groot bleek of er zich andere 

problemen voordeden, werden nog één of meerdere (d, e) extra herhalingen uitgevoerd. Het 

aantal herhalingen en de specificaties van elke meting zijn in Tabel 12 weergegeven. 

 

Tabel 12: Overzicht van de uitgevoerde velddriftmet ingen 

experiment Doptype ISO 
dopgrootte 

spuitdruk 
(bar) 

rijsnelheid 
(km.h-1) 

volume   
(l.ha-1) 

spuitboom-
hoogte 

aantal 
herhalingen 

1 SS 02 3 8 120 0,5 5 

2 SS 03 3 8 180 0,5 3 

3 DS 02 3 8 120 0,5 4 

4 DS 03 3 8 180 0,5 3 

SS: Hardi ISO F 110 (standaard spleetdop)                                                                               
DS: Hardi ISO LD 110 (driftreducerende spleetdop) 
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Hoofdstuk 10:  

Luchtsnelheidsmetingen 

10.1 Kalibratie van de 

luchtsnelheidssensoren 

De luchtsnelheidssensoren werden voorafgaand aan de eigenlijke metingen geijkt. De sensor 

S1 werd gekalibreerd door een erkende firma. De overige anemometers werden geijkt door een 

kalibratiecurve op te stellen t.o.v. de gekalibreerde sensor.  

 

In Figuur 58 wordt de kalibratiecurve gegeven voor sensor 2. De bekomen kalibratiecurves 

voor de andere sensoren zijn samengevat in Bijlage I. Algemeen liggen de bekomen waarden 

vrij dicht bij de bissectrice (y = x). Dit wijst erop dat de afwijking van de sensoren zeer beperkt 

is. Bij sensor 7 is de afwijking het grootst. 

 

sensor 2 t.o.v. sensor 1

y = 0,9887x - 0,1587

R2 = 0,9999
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Figuur 58: Kalibratiecurve van sensor 2 t.o.v. sens or 1 

 

Via lineaire regressie werd voor iedere afzonderlijke sensor een transformatiefunctie opgesteld, 

waarmee de gemeten luchtsnelheden kunnen worden omgerekend naar de correcte waarden.  

Tabel 13 geeft per sensor de transformatiefunctie met: 

y:  gemeten luchtsnelheid (m.s-1) 

x:  correcte luchtsnelheid (m.s-1) 
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Tabel 13: Transformatiefuncties van gemeten naar co rrecte luchtsnelheid 

sensor transformatiefunctie 

1  x = y 

2  x = (y + 0,1587) / 0,9887 

3  x = (y - 0,1653) / 0,9192 

4  x = (y - 0,0189) / 1,0127 

5  x = (y - 0,107) / 0,9892 

6  x = (y - 0,0055) / 1,0156 

7  x = (y - 0,175) / 0,8817 

8  x = (y - 0,0981) / 0,9694 

 

 

10.2 Luchtsnelheidspatroon onder de 

spuitboom 

10.2.1 Lengteverdeling 

In Figuren 59 en 60 zijn de lengteverdelingen van de luchtsnelheden over het rechterdeel van 

de spuitboom gegeven, gemeten bij 50 en 100 % luchtondersteuning. Per positie en per sensor 

is ook telkens de standaardafwijking (3 herhalingen) als foutbalk voorgesteld.  

 

In het ideale geval zou voor elke sensor een vlakke lijn gevonden moeten worden, wat zou 

wijzen op een uniforme verdeling van de luchtstroom over de volledige lengte van de 

spuitboom. Uit de grafieken blijkt echter dat er nogal wat schommelingen zitten in het verloop 

van de luchtsnelheden, vooral bij sensor 1 en 2. Bij deze sensoren, die dicht onder de 

spuitboom gepositioneerd waren, zijn de standaardafwijkingen ook groot. Dit duidt erop dat de 

gemeten waarden sterk verschillen voor de 3 herhalingen die voor iedere positie uitgevoerd 

werden. Dit kan een gevolg zijn van de positionering van de meetopstelling onder de 

spuitboom. Bij elke meting werd getracht de sensoren centraal onder het luchtgat te plaatsen. 

Voornamelijk bij sensor 1 en 2 geeft een lichte afwijking van deze positie een grote afwijking bij 

de gemeten luchtsnelheden. 

 

De verschillen in luchtsnelheden over de lengte van de spuitboom kunnen niet alleen op basis 

van afwijkingen in positionering verklaard worden. Een mogelijke andere oorzaak is de vorm 

van de luchtzak, die bij elk bevestigingspunt gedeeltelijk ingedrukt wordt. Dit zou kunnen 

aanleiding geven tot turbulenties in de luchtzak, waardoor op bepaalde plaatsen lagere 

luchtdebieten uit de luchtuitlaat komen.  
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Figuur 59: Lengteverdeling van het luchtstromingspa troon onder de spuitboom bij 50 % luchtondersteunin g 
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Figuur 60: Lengteverdeling van het luchtstromingspa troon onder de spuitboom bij 100 % luchtondersteuni ng



Hoofdstuk 10: Luchtsnelheidsmetingen  111 

Indien enkel de sensoren beschouwd worden die loodrecht onder het luchtgat gepositioneerd 

waren tijdens de metingen (sensor 1, 2, 6 en 8), dan kan via lineaire regressie een trendlijn 

opgesteld worden van het verloop van de luchtsnelheden over de rechtse spuitboomhelft 

(Figuur 61). De luchtsnelheden vertonen een toename naar het uiteinde van de spuitboom toe. 

Deze vaststelling is vrij verrassend. Bij een cilindrische luchtzak (zoals toegepast door 

bepaalde constructeurs) zou men verwachten dat de luchtsnelheden op het einde van de boom 

lager liggen, doordat het luchtdebiet afneemt naar het uiteinde toe. Een deel van toegevoerde 

lucht wordt immers afgevoerd via de luchtuitlaat. Door de constructeur van dit type spuittoestel 

werd echter veel aandacht besteed aan de vorm van de luchtzak. Deze heeft naar het einde 

toe een kleinere diameter. Uit deze metingen blijkt echter dat deze speciale vorm van de 

luchtzak een tegengesteld effect veroorzaakt, nl. hogere luchtsnelheden op het einde van de 

boom.  
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Figuur 61: Luchtsnelheidsverloop over de spuitboom bij 100 % luchtondersteuning voor 

de sensoren loodrecht onder het luchtgat 

 

In Tabel 14 zijn de gemiddelde luchtsnelheden die gemeten werden onder het rechterdeel van 

de spuitboom, voor de verschillende sensoren samengevat. Een eerste conclusie die uit deze 

tabel kan getrokken worden, is het feit dat de maximale luchtsnelheid die opgegeven werd door 

de fabrikant van het spuittoestel, nl 35 m.s-1 niet gehaald werd. De hoogste gemiddelde 

luchtsnelheid over de spuitboom werd net onder de luchtuitlaat gemeten bij 100 % 

luchtondersteuning en bedroeg 27 m.s-1. Zelfs met het in acht nemen van de 

standaardafwijking wordt de vooropgestelde waarde net niet gehaald.  

 

Uit de tabel blijkt ook dat er een snelle afname is in luchtsnelheid in functie van de afstand tot 

de spuitboom. Op 15 cm afstand onder de boom is de luchtsnelheid bijna gehalveerd t.o.v. de 

uitlaatsnelheid. Op 50 cm afstand is dit nog een kwart van de uitlaatsnelheid. Uit de grote 

verschillen tussen sensoren 3 en 4 en sensoren 5 en 7, kan afgeleid worden dat de luchtstroom 

niet loodrecht naar beneden gericht is, maar afbuigt naar de voorzijde van het spuittoestel. 



Hoofdstuk 10: Luchtsnelheidsmetingen  112 

De bekomen standaardafwijkingen zijn, relatief gezien t.o.v. de gemiddelde luchtsnelheden, 

hoog. Dit wijst opnieuw op een slechte uniformiteit van de luchtsnelheid over de lengte van de 

spuitboom.  

 

Tabel 14: Overzicht van de gemiddelde luchtsnelhede n (v) en standaardafwijkingen (sd) 

van het rechterdeel van de spuitboom 

50 % lucht 100 % lucht Nr. 
sensor  v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd 

1 13,98 3,51 27,45 6,60 

2 8,13 3,79 13,90 6,01 

3 0,44 0,10 0,83 0,13 

4 3,61 1,75 6,50 2,31 

5 0,41 0,12 0,72 0,15 

6 3,67 1,86 5,47 2,45 

7 3,15 1,82 5,89 2,40 

8 2,36 1,33 3,37 1,61 
 

 

De voorgaande resultaten gelden voor het rechterdeel van de spuitboom. Nadien werden ook 

een beperkter aantal luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd op het linkerdeel, dat met een 

afzonderlijke ventilator wordt gevoed. In Figuur 62 wordt de vergelijking gemaakt tussen drie 

posities onder het rechterdeel van de spuitboom en dezelfde posities bij het linkerdeel. Het 95 

% betrouwbaarheidsinterval is aangeduid d.m.v. foutbalken. De grafieken stellen de resultaten 

voor bij 100 % luchtondersteuning. De resultaten van de metingen bij een 

luchtondersteuningspercentage van 50 % waren gelijkaardig.  

 

Tussen de drie meetposities waren bij het linkerdeel, net zoals bij het rechterdeel, grote 

verschillen tussen de gemeten luchtsnelheden, voornamelijk bij sensor 1 en 2 die het dichtst bij 

de luchtuitlaat geplaatst waren. Er kan aangenomen worden dat ook in het linkerdeel van de 

spuitboom de lengteverdeling niet uniform is. De sensoren loodrecht onder het luchtgat (S1, 

S2, S6 en S8) gaven links een hogere waarde dan rechts, behalve op het einde van de 

spuitboom (positie 0M) waar sensoren 1 en 2 hoger waren bij het rechterdeel en positie 6M 

waar sensor 1 een hogere waarde gaf bij de rechtse spuitboomhelft. 

 

De sensoren die aan de voorzijde onder de spuitboom geplaatst waren (S4 en S7), tonen voor 

alle drie de posities een lagere waarde in het linkerdeel. Dit samen met de hogere waarden 

voor sensoren 6 en 8, die loodrecht onder de luchtuitlaat gepositioneerd waren, kan er op 

wijzen dat de luchtstroom in het linkerdeel van de spuitboom minder naar voren afbuigt dan in 

het rechterdeel, m.a.w. dat het dwarsprofiel niet gelijk is bij beide delen. De bekomen 

luchtsnelheden bij de links geplaatste sensor waren echter niet veel hoger in het linkerdeel.   
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Figuur 62: Vergelijking van de luchtsnelheden van h et rechter- en linkerdeel van de 

spuitboom bij 100 % luchtondersteuning 
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Naast de metingen op de maximale spuitboomhoogte (2,16 m) werden ook metingen 

uitgevoerd bij een spuitboomhoogte van 70 cm. De opstelling van de sensoren was 

verschillend voor beide metingen (zie 7.2.2.1). Om een vergelijking van de twee situaties 

mogelijk te maken, worden enkel de meetresultaten beschouwd van de posities waarbij in 

beide opstellingen een sensor is opgesteld, op identiek dezelfde plaats onder de boom. De 

overeenkomstige sensoren van beide opstellingen zijn samengevat in Tabel 15. De posities 

van deze sensoren (met nieuwe nummering) worden voorgesteld in Figuur 63. 

 

Tabel 15: Sensoren van opstelling І en ІІ met gelijke positie onder de spuitboom 

sensor opstelling І opstelling ІІ 

1 S1 S1 

2 S2 S2 

3 S5 S6 

4 S6 S7 

5 S7 S8 
 

 

Figuur 63: Overeenkomstige sensoren van opstelling І en ІІ 

In Figuur 64 wordt de vergelijking gemaakt tussen de twee spuitboomhoogtes voor de 

verschillende meetposities onder de boom, bij 50 % luchtondersteuning. Voor elke sensor is 

telkens het 95 % betrouwbaarheidsinterval aangeduid.  

 

Uit deze figuur blijkt dat voor sensoren 1 en 2 er weinig verschil is tussen de gemeten 

luchtsnelheden bij de hoge of lage boomhoogte. Sensoren 3 en 4 vertonen bij alle posities een 

hogere luchtsnelheid bij de laagste boomhoogte. Bij sensor 5 werden bij de verlaging van de 

spuitboom lagere waarden opgetekend, behalve bij de middenste positie. Hieruit kan besloten 

worden dat een verlaging van de spuitboom tot een hoogte van 70 cm weinig invloed heeft op 

het luchtstromingspatroon net onder de luchtuitlaat. Bij een afstand van 50 cm onder de uitlaat 

(en dus 20 cm van de het grondoppervlak) treden er hogere luchtsnelheden op. Mogelijke 
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Figuur 64: Vergelijking van de luchtsnelheden bij e en spuitboomhoogte van 2,16 m en 

0,70 m bij 50 % luchtondersteuning 
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verklaring hiervoor is de weerkaatsing van de luchtstroom op het grondoppervlak. Bij de 

metingen waarbij de luchtondersteuning op 100 % was ingesteld, werden gelijkaardige 

resultaten bekomen.  

 

10.2.2 Variatie % luchtondersteuning 

Om te onderzoeken of er een lineair verband is tussen het percentage ingesteld op het 

spuittoestel en het werkelijk geproduceerde luchtdebiet, werden op drie posities metingen 

uitgevoerd bij verschillend % luchtondersteuning. De positionering van de sensoren is 

voorgesteld in Figuur 65. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in Figuur 66. 

Tabel 16 geeft de gemiddelde luchtsnelheden van de drie posities.  

 

 

Figuur 65: Posities van de luchtsnelheidssensoren b ij de metingen met verschillende % 

luchtondersteuning 

Tabel 16: Overzicht van de gemiddelde luchtsnelhede n (v) en standaardafwijkingen (sd) 

bij verschillend % luchtondersteuning 

20 % lucht 40 % lucht 60 % lucht 80 % lucht 100 % lucht  Nr. 
sensor  v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd 

1 2,32 1,54 10,51 2,86 18,86 4,30 23,37 4,52 23,12 4,79 

2 1,37 0,86 6,31 1,60 11,36 3,21 16,16 4,38 16,17 4,39 

3 0,01 0,03 0,30 0,11 0,63 0,17 0,94 0,20 0,95 0,22 

4 0,59 0,59 2,13 1,17 3,43 1,91 3,99 2,55 4,03 2,59 

5 0,02 0,05 0,25 0,09 0,50 0,12 0,77 0,21 0,82 0,26 

6 0,54 0,51 2,51 1,07 4,30 1,76 6,26 2,45 6,32 2,58 

7  0,44 0,57 2,57 1,17 4,48 1,69 5,20 2,16 5,18 2,18 

8 0,30 0,37 1,57 0,92 2,85 1,54 4,22 1,91 4,30 2,08 



Hoofdstuk 10: Luchtsnelheidsmetingen  117 

positie 0M

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100

% luchtondersteuning

lu
ch

ts
ne

lh
ei

d 
(m

.s
-1
)

sensor 1

sensor 2

sensor 3

sensor 4

sensor 5

sensor 6

sensor 7

sensor 8

positie 6M

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

% luchtondersteuning

lu
ch

ts
ne

lh
ei

d 
(m

.s
-1

)

sensor 1

sensor 2

sensor 3

sensor 4

sensor 5

sensor 6

sensor 7

sensor 8

 

positie 12M

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

% luchtondersteuning

lu
ch

ts
ne

lh
ei

d 
(m

.s
-1

)

sensor 1

sensor 2

sensor 3

sensor 4

sensor 5

sensor 6

sensor 7

sensor 8

 

Figuur 66: Luchtsnelheden bij verschillende % lucht ondersteuning voor 3 posities  

onder de spuitboom 
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Bij alle onderzochte posities wordt een gelijkaardig patroon bekomen. Tussen 20 en 80 % 

luchtondersteuning is er bij vrijwel alle sensoren een lineair verband tussen de ingestelde 

waarde en de bekomen luchtsnelheden. Bij een hogere instelling is er een plafonnering tot zelfs 

afname van de luchtsnelheden. Blijkbaar treedt er vanaf  80 % een verzadiging op bij de 

ventilatoren, waardoor geen groter debiet meer verplaatst wordt en dus ook geen hogere 

snelheden meer behaald worden.   

 

In het interval 0 - 20 % luchtondersteuning werden lagere luchtsnelheden bekomen dan 

verwacht. Vooral op het einde van de spuitboom (positie 0M) waren de gemeten snelheden 

zeer laag. Tijdens de metingen bij 20 % luchtondersteuning kon dit visueel vastgesteld worden 

doordat de luchtzak op het einde van de spuitboom niet open ging. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is het feit dat er bij een lage instelwaarde van de ventilator, het luchtdebiet te klein is 

om de ganse luchtzak te vullen en dat de luchtstroom vooral in het eerste deel van de 

spuitboom een uitweg zoekt. In het eerste deel van de boom zijn de luchtsnelheden echter ook 

lager dan verwacht. Blijkbaar leveren de ventilatoren bij een laag toerental, in verhouding met 

de hogere toerentallen, een lager luchtdebiet.  

 

10.2.3 Dwarsverdeling 

Aan de hand van 64 meetpunten onder de boom op positie 6M en via lineaire interpolatie werd 

een 2D-grafiek opgesteld van het luchtsnelheidspatroon onder de spuitboom. Tijdens de 

metingen op 50 cm afstand van de spuitboom werd een ongewenste verdraaiing van de 

luchtuitlaat vastgesteld. Hierdoor was de luchtuitlaat niet meer loodrecht naar beneden, maar 

naar voren gericht. De metingen op 50 cm afstand werden opnieuw uitgevoerd. Bij de 

dataverwerking bleek echter dat bij de metingen op 40 cm dit probleem reeds opgetreden was, 

zonder dat dit geconstateerd was. Hierdoor vertoonde het luchtsnelheidspatroon een sterke 

verschuiving op deze afstand. Deze fout werd naderhand gecorrigeerd door de waarden op 40 

cm afstand van de spuitboom weg te laten. De ontbrekende meetwaarden werden dan 

berekend via lineaire interpolatie op basis van de aangrenzende correcte meetwaarden. In 

Figuur 67 zijn de gecorrigeerde dwarsprofielen van het luchtstromingspatroon onder de 

spuitboom bij 50 en 100 % luchtondersteuning weergegeven.  

 

Net onder de luchtuitlaat heeft de luchtstroom ongeveer een breedte van 5 cm. Ongeveer 20 

cm onder de spuitboom verbreedt de luchtstroom zich sterk. Dit punt valt samen met een 

terugval in luchtsnelheid onder de 9 m.s-1 bij 50 % luchtondersteuning. Het 

luchtstromingspatroon is vrij verticaal naar beneden gericht is, hoewel er toch een neiging is 

om iets naar voor te buigen.  

 

Alle metingen die uitgevoerd werden, waren statische metingen, m.a.w. ze werden uitgevoerd 

op een stilstaande spuitmachine. In de praktijk beweegt het spuittoestel met een bepaalde 

rijsnelheid vooruit en is er de invloed van de wind. Hierdoor zal het luchtpatroon in 
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praktijkomstandigheden hoogstwaarschijnlijk afwijken van het patroon dat gevonden werd 

tijdens deze metingen. 

 

   

Figuur 67: Dwarsprofiel van het luchtstromingspatro on onder de spuitboom bij 50 en 

100 % luchtondersteuning  

 

10.3 Constructie van een systeem van 

luchtondersteuning voor de klimaatkamer 

10.3.1 Verband tussen frequentie van de ventilator en  % 

luchtondersteuning 

Om het werkelijke systeem van luchtondersteuning zo goed mogelijk te kunnen nabootsen 

onder labo-omstandigheden was het noodzakelijk om het verband op te stellen tussen de 

frequentie van de ventilator van de labo-opstelling en het percentage luchtondersteuning van 

het spuittoestel. 

 

Hiervoor werden luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd in het midden van het luchtverdeelstuk bij 

verschillende frequenties (0 - 50 Hz). Sensor 1 werd als referentie gebruikt voor de vergelijking 

tussen de labo-opstelling en het spuittoestel. In Figuur 68 worden de luchtsnelheden gemeten 

met sensor 1 uitgezet voor verschillende frequenties van de ventilator.  
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Figuur 68: Verband tussen de frequentie van de vent ilator en de luchtsnelheid gemeten 

ter hoogte van sensor 1 

Via lineaire regressie werd het verband opgesteld tussen de frequentie en de luchtsnelheid, nl.: 

 

8979,06164,0 −= xy  

met:  y: luchtsnelheid (m.s-1) 

     x: frequentie van de ventilator (Hz) 

 

Dit verband werd gebruikt om de luchtsnelheden die bekomen werden bij de metingen op het 

spuittoestel, om te rekenen naar de overeenkomstige frequenties van de labo-opstelling. Tabel 

17 geeft de berekende frequenties weer voor de verschillende percentages luchtondersteuning. 

Voor de berekening bij 50 en 100 % luchtondersteuning werd gebruik gemaakt van de 

gemiddelde luchtsnelheden die bekomen werden bij de metingen i.v.m. de lengteverdeling van 

de spuitmachine (zie Tabel 14). De overige luchtsnelheden zijn waarden van de metingen op 

het spuittoestel bij verschillende percentages luchtondersteuning (zie Tabel 16). De berekende 

frequenties uit Tabel 17 worden in Figuur 69 grafisch weergegeven.   

 

Tabel 17: Frequenties overeenkomstig met % luchtond ersteuning, berekend via de 

luchtsnelheid van sensor 1 

% luchtondersteuning 

spuittoestel 

luchtsnelheid 

spuittoestel (m.s-1) 

berekende frequentie 

opstelling (Hz) 

0 0 0 

20 2,32 5,2 

40 10,51 18,5 

50 13,98 24,1 

60 18,86 32,1 

80 23,37 39,4 

100 27,45 46,0 
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Figuur 69: Verband tussen % luchtondersteuning en f requentie van de ventilator 

Via lineaire regressie werd het verband opgesteld tussen het percentage luchtondersteuning en 

de frequentie: 

 

( ) 102,1%4943,0 −= luchtfreq  

met:  freq:      frequentie van de ventilator (Hz) 

     % lucht::  percentage luchtondersteuning  

  

Met dit verband is het mogelijk om elk gewenst percentage luchtondersteuning om te zetten 

naar de overeenkomstige frequentie van de ventilator of omgekeerd. In Tabel 18 worden 

enkele percentages luchtondersteuning weergegeven telkens met de respectievelijke 

frequentie die moet ingesteld worden bij de labo-opstelling om dezelfde luchtsnelheid te 

behalen als op het spuittoestel.  

 

Tabel 18: Overzicht van een aantal % luchtondersteu ning met de bijhorende frequentie 

% luchtondersteuning frequentie (Hz) % luchtondersteuning frequentie (Hz) 

10 3,8 60 28,6 

20 8,8 70 33,5 

30 13,7 80 38,4 

40 18,7 90 43,4 

50 23,6 100 48,3 

 

 

De metingen op de labo-opstelling bij verschillende frequenties van de ventilator werden reeds 

gebruikt voor het opstellen van het verband tussen frequentie en % luchtondersteuning. Hierbij 

werd enkel rekening gehouden met de waarden van sensor 1. De meetresultaten en de 

bijhorende standaardafwijkingen van alle sensoren zijn weergegeven in Tabel 19. De 
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frequenties waarbij de metingen werden uitgevoerd zijn omgerekend naar de overeenkomstige 

luchtondersteuningspercentages. Figuur 70 is de grafische weergave van deze resultaten. 

 

Tabel 19: Overzicht van de gemeten luchtsnelheden ( v) en de standaardafwijking (sd) 

voor verschillende % luchtondersteuning van de labo -opstelling 

22,5 % lucht 42,7 % lucht 62,9 % lucht 83,2 % lucht  103,4 % lucht  Nr. 

sensor v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd 

1 4,98 0,22 10,47 0,31 17,28 0,45 23,94 0,46 30,41 0,51 

2 3,40 0,31 6,46 0,54 9,39 0,88 13,02 0,90 15,70 0,79 

3 0,26 0,14 0,64 0,16 0,82 0,13 1,49 0,18 1,96 0,20 

4 1,68 0,29 3,48 0,32 5,62 0,34 7,40 0,43 9,20 0,51 

5 0,13 0,10 0,32 0,07 0,45 0,07 0,74 0,10 0,93 0,10 

6 1,74 0,23 3,36 0,24 4,63 0,23 6,58 0,31 8,16 0,28 

7  0,98 0,30 2,45 0,33 4,15 0,36 5,29 0,38 6,41 0,52 

8 1,55 0,20 3,09 0,21 4,30 0,19 5,98 0,28 7,30 0,30 
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Figuur 70: Luchtsnelheden bij verschillende % lucht ondersteuning op de labo-opstelling 

 

Uit de grafiek blijkt dat er een zo goed als lineair verband is tussen het % luchtondersteuning 

en de geproduceerde luchtsnelheden over het ganse bereik van de ventilator. Het verloop 

vertoont, in tegenstelling tot dit van het spuittoestel, geen verzadiging bij de hogere 

luchtpercentages. Ook tussen 0 en 20 % geeft een verhoging van de instelwaarde eenzelfde 

toename van de luchtsnelheid als in een hoger interval. 
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10.3.2 Lengteverdeling 

De voorgaande metingen werden uitgevoerd in het midden van het luchtverdeelstuk. Om de 

uniformiteit van de verdeling van de luchtstroom over de ganse lengte na te gaan, werden op 3 

posities onder de opstelling luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd bij 50 en 100 % 

luchtondersteuning. Het verloop van de luchtsnelheden onder de labo-opstelling wordt 

voorgesteld in Figuur 71. In Tabel 20 worden voor elke sensor het gemiddelde van de drie 

meetposities weergegeven. 

 

Bij beide luchtondersteuningspercentages is de luchtsnelheid bij het begin van het verdeelstuk 

het laagst. Deze meetpositie lag echter dicht bij de overgang tussen de flexibele aanvoerbuis 

en de luchtzak. De bekomen luchtsnelheden in het midden en op het einde van de luchtzak 

liggen vrij dicht bij elkaar. De waarden van sensor 1 zijn bij de midden positie hoger dan op het 

einde, maar de standaardafwijking is hier ook groter. Algemeen beschouwd is er een vrij 

uniforme verdeling van de luchtstroom over het luchtverdeelstuk, met uitzondering van de iets 

lagere luchtsnelheden aan het begin van het luchtverdeelstuk. 

 

 

  Tabel 20: Gemiddelde luchtsnelheden (v) en standa ardafwijkingen (sd) onder de labo-

opstelling bij 50 en 100 % luchtondersteuning 

50 % lucht 100 % lucht Nr. 

sensor  v (m.s-1) sd v (m.s-1) sd 

1 12,88 2,14 26,13 4,36 

2 8,08 1,37 15,16 2,33 

3 2,10 1,18 4,72 2,33 

4 2,89 1,24 5,44 2,12 

5 1,48 1,12 2,69 1,60 

6 4,41 1,42 8,83 2,18 

7 1,68 0,89 3,26 1,59 

8 3,51 1,33 6,92 1,92 
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Figuur 71: Lengteverdeling van het luchtsnelheidspa troon onder de labo-

opstelling  bij 50 en 100 % luchtondersteuning 

 

10.3.3 Dwarsprofiel 

Het dwarsprofiel van het luchtstromingspatroon onder de labo-opstelling bij 50 en 100 % 

luchtondersteuning is gegeven in Figuur 72. Indien de vergelijking gemaakt wordt met de 

dwarsprofielen van het spuittoestel (Figuur 67), dan kan gesteld worden dat deze vrij goed 

overeen komen. Dit kon verwacht worden, aangezien bij de labo-opstelling gebruik gemaakt 

werd van een originele luchtuitlaat van een Hardi spuittoestel. Bij beide dwarsprofielen zien we 

een zekere afbuiging van de luchtstroom naar voren. Een verschilpunt tussen het spuittoestel 

en de labo-opstelling is het feit dat de hoge luchtsnelheden bij de uitlaat over een grotere 

afstand van de spuitboom behouden blijven bij het spuittoestel. Bij 50 % luchtondersteuning is 

de luchtsnelheid van de labo-opstelling op een afstand van 10 cm reeds teruggevallen tot een 
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waarde lager dan 9 m.s-1. Bij de spuitmachine werden luchtsnelheden hoger dan 9 m.s-1 

gemeten tot 20 cm onder de boom. Een gelijkaardig verschil word vastgesteld bij een 

luchtpercentage van 100 %, met dit verschil dat het rode gebied op de figuur een luchtsnelheid 

van minimum 16 m.s-1 aangeeft. 

 

 

   

Figuur 72: Dwarsprofiel van het luchtstromingspatro on onder de labo-opstelling bij 50 

en 100 % luchtondersteuning 

 

In Figuur 73 wordt de vergelijking gemaakt tussen de meetresultaten bekomen bij de labo-

opstelling en deze bekomen op het spuittoestel en dit voor de overeenkomstige metingen. 

Zowel de meetresultaten van de dwarsmetingen, als de gemiddelde luchtsnelheden van de 

lengteverdeling werden uitgezet. Via lineaire regressie werd een trendlijn opgesteld. Uit de 

grafiek blijkt, zoals reeds eerder gesteld werd, dat de luchtsnelheden die gemeten werden op 

de labo-opstelling vrij goed overeenkomen met deze van het spuittoestel.  
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Figuur 73: Vergelijking van de bekomen luchtsnelhed en bij de labo-opstelling met de 

werkelijke luchtsnelheden op het spuittoestel  

 

10.4 Besluit 

Bij de luchtsnelheidsmetingen werd gebruik gemaakt van hittedraadanemometers. 

Voorafgaand aan de eigenlijke metingen werd voor elke sensor een transformatiefunctie 

opgesteld, waarmee de gemeten luchtsnelheden kunnen omgerekend worden naar de correcte 

waarden.  

 

Het luchtsnelheidspatroon onder de spuitboom vertoont behoorlijke fluctuaties in de 

lengterichting. Er is een trend tot toename van de luchtsnelheid naar het uiteinde van de 

spuitboom toe. Dit kan te wijten zijn aan de vorm van de luchtzak, die naar het uiteinde toe in 

diameter afneemt. De maximale luchtsnelheid die gemiddeld over de spuitboom bekomen 

werd, was 27,5 ± 6,6 m.s-1. Dit is een stuk lager dan het vooropgestelde cijfer van de fabrikant.    

Er zijn aanwijzingen dat ook in het linkerdeel van de spuitboom de lengteverdeling niet uniform 

is en dat het dwarsprofiel van het linkerdeel licht afwijkt van dit van het rechterdeel van de 

spuitboom.  

 

Een verlaging van de spuitboomhoogte tot een hoogte van 70 cm heeft weinig invloed op het 

luchtstromingspatroon net onder de luchtuitlaat. Op een afstand van 50 cm onder de 

luchtuitlaat werden wel hogere luchtsnelheden opgemeten. Dit kan het gevolg zijn van 

weerkaatsing van de luchtstroom op het grondoppervlak. 
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Tussen het percentage luchtondersteuning ingesteld op het spuittoestel en de werkelijk 

geproduceerde luchtsnelheden is er een lineair verband in het interval 20 – 80 % 

luchtondersteuning. Bij een hogere instelling is er een plafonnering tot zelfs afname van de 

luchtsnelheden, waarschijnlijk te wijten aan een verzadiging van de ventilatoren. Onder de 20 

% luchtondersteuning werden lagere luchtsnelheden bekomen dan verwacht. 

 

Aan de hand van de resultaten van de luchtsnelheidsmetingen op de spuitmachine, werd een 

systeem van luchtondersteuning gebouwd voor de laseropstelling met een gelijkaardig 

luchtstromingspatroon. In eerste instantie werd een verband opgesteld tussen de frequentie 

van de ventilator van de labo-opstelling en het percentage luchtondersteuning dat kan ingesteld 

worden bij het spuittoestel. Met het bekomen verband werden bij verschillende percentages 

luchtondersteuning luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd op de labo-opstelling. Over het ganse 

bereik van de turbine werd een lineair verband gevonden tussen het percentage 

luchtondersteuning en de geproduceerde luchtsnelheid.  

 

De verdeling van de luchtstroom over het luchtverdeelstuk van de opstelling werd 

gecontroleerd. Een vrij uniforme verdeling werd bekomen, met uitzondering van het begin van 

het luchtverdeelstuk waar de luchtsnelheden iets lager waren.  

 

Een laatste stap in de controle van de labo-opstelling was de vergelijking van het dwarsprofiel 

van de luchtstroom met dit van het spuittoestel. Beide profielen vertoonden grote gelijkenissen 

met elkaar.  

 

Algemeen kan besloten worden dat het systeem van luchtondersteuning dat voor de 

klimaatkamer gebouwd werd, in grote mate identiek is aan de werkelijke situatie van het 

spuittoestel.  
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Hoofdstuk 11:  Bepaling van 

druppelkarakteristieken 
In Bijlage II wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende 

druppelkarakteristieken die bij de lasermetingen bekomen werden. Hieronder volgt een 

bespreking van deze resultaten, met aandacht voor het effect dat luchtondersteuning heeft op 

enerzijds de druppelgroottes en anderzijds de druppelsnelheden.   

 

11.1 Invloed van luchtondersteuning op de 

druppelgrootte 

In Figuur 74 wordt de volumetrische en cumulatief volumetrische druppelgrootteverdeling 

weergegeven voor negen combinaties van dophoogte en percentage luchtondersteuning.  

 

Uit deze grafieken blijkt dat er binnen de geproduceerde spuitwolk een grote variatie in 

druppelgroottes is, gaande van enkele micrometer tot enkele honderden micrometer. De 

druppelgroottespectra verlopen gelijkaardig voor de verschillende combinaties. Dit is een 

eerste indicatie dat luchtondersteuning slechts een kleine impact heeft op de druppelgroottes. 

 

Voor eenzelfde dophoogte geeft een bespuiting zonder luchtondersteuning, bij 50 % van het  

totaal volume, een fijner druppelgroottespectrum dan de bespuitingen met luchtondersteuning.  

Het verschil tussen 50 en 100 % luchtondersteuning is klein. 

 

Bij eenzelfde percentage luchtondersteuning is het druppelgroottespectrum op een dophoogte 

van 30 cm het fijnst, gevolgd door een dophoogte van 50 cm en vervolgens 70 cm. Hoe groter 

de afstand tot de dop wordt, hoe grover het druppelgroottespectrum dus wordt.  

 

In Figuur 75 worden de druppelgroottekarakteristieken Dv0.1, VMD (= Dv0.5) en Dv0.9 voor de 

verschillende dophoogtes en bij de verschillende percentages luchtondersteuning 

weergegeven.  De 95 % - betrouwbaarheidsintervallen zijn voor elke meting voorgesteld als 

foutbalk.  

 

Uit deze grafieken blijkt dat luchtondersteuning (en dophoogte) voornamelijk een invloed heeft 

op de fijne druppels (Dv0,1). De verschillen tussen de verschillende dophoogtes en percentages 

luchtondersteuning bij de VMD en Dv0,9 zijn in de meeste gevallen met 95 % betrouwbaarheid 

niet significant. Bij 50 % luchtondersteuning is er een stijging van de Dv0,1 t.o.v. de situatie  
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Figuur 74: Volumetrische en cumulatief volumetrisch e druppelgrootteverdeling voor 3 

dophoogtes en 3 percentages luchtondersteuning 
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Figuur 75: D v0,1, VMD en Dv0,9 i.f.v. de dophoogte bij 3 percentages luchtonderste uning 
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zonder luchtondersteuning met 32, 32 en 33 % voor de respectievelijke dophoogtes van 30, 50 

en 70 cm. Voor de bespuiting met 100 % luchtondersteuning bedragen deze stijgingen 

respectievelijk 21, 28 en 39 %. 

 

Een toename van Dv0,1 bij een praktisch gelijkblijvende VMD en Dv0,9 resulteert in een lagere 

relatieve span (RSF), welke een indicator is voor de uniformiteit van de 

druppelgrootteverdeling. Bij de metingen zonder het gebruik van luchtondersteuning werd een 

RSF bekomen van 1,41; 1,52 en 1,41 op respectievelijk 30, 50 en 70 cm onder de dop. Door 

het gebruik van luchtondersteuning werden deze waarden verlaagd tot 1,30; 1,13 en 1,12 bij 50 

% en 1,28; 1,30 en 0,91 bij 100 % luchtondersteuning.  Een lagere RSF duidt op een verdeling 

die meer uniform is.  

 

In Figuur 76 is het percentage van het totaal volume aan druppels, dat kleiner is dan 100 µm 

(V100) en kleiner dan 200 µm (V200) uitgezet voor de verschillende experimenten, samen met de 

corresponderende 95 % - betrouwbaarheidsintervallen.  

 

Uit deze figuur blijkt, zoals reeds eerder gesteld werd, dat hoe groter de afstand tot de dop 

wordt, hoe minder fijne druppels er gemeten worden. Voor eenzelfde dophoogte geeft het 

gebruik van luchtondersteuning een significante vermindering van het aandeel druppels met 

een diameter kleiner dan 100 µm. Bij het gebruik van 50 % luchtondersteuning werden 62, 69 

en 52 % minder druppels kleiner dan 100 µm gemeten t.o.v. de metingen zonder 

luchtondersteuning op respectievelijk 30, 50 en 70 cm onder de dop. Bij 100 % 

luchtondersteuning  waren de reducties 40, 52 en 58 %. Een afname van het aantal druppels 

met een diameter kleiner dan 100 µm door het gebruik van luchtondersteuning kan als uiterst 

positief bestempeld worden, omdat net deze druppels sterk driftgevoelig zijn. 

 

Ook het aandeel druppels met een diameter kleiner dan 200 µm wordt gereduceerd door het 

gebruik van luchtondersteuning. De reducties zijn echter lager dan bij de druppels kleiner dan 

100 µm. Hieruit blijkt opnieuw dat luchtondersteuning voornamelijk een effect heeft op de 

kleinste druppeltjes. De verschillen tussen 50 en 100 % luchtondersteuning zijn niet significant.  

 

Een mogelijke verklaring voor het lager aandeel fijne druppels in het spuitbeeld bij het 

toepassen van luchtondersteuning is het feit dat er minder verdamping is van de druppels, 

waardoor grotere druppels hun grootte behouden. De lagere verdamping kan het gevolg zijn 

van de kortere tijd die de druppels nodig hebben om dezelfde afstand af te leggen (door een 

hogere druppelsnelheid, zie verder) bij het gebruik van luchtondersteuning.  

 

Het hoger aandeel druppels kleiner dan 100 µm bij 100 % luchtondersteuning t.o.v. 50 % 

luchtondersteuning, voornamelijk bij de lagere dophoogtes, kan het gevolg zijn van een 

sterkere terugkaatsing van de druppels op de vloer. Bij de botsing op de vloer spatten de 

druppels uiteen in fijnere druppels die nadien terug door het meetvolume passeren. Bij een 

dophoogte van 70 cm is het verschil tussen 50 en 100 % luchtondersteuning niet significant. Bij 
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deze afstand is het terugkaatsen van druppels ook minder evident. In de praktijk komt het 

terugkaatsen van druppels niet (of minder) voor, doordat de druppels geabsorbeerd worden 

door het gewas. Men kan dus aannemen dat in werkelijkheid het aandeel fijne druppels nog 

lager zal liggen.  
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Figuur 76: V 100 en V200(%) i.f.v. de dophoogte bij 3 percentages luchtonde rsteuning 

Het lager aandeel fijne druppels dat in dit onderzoek bekomen werd, lijkt in eerste instantie in 

strijd met de resultaten die bekomen werden door Taylor et al. (1989). Bij hun experimenten 

werd een verhoging van het aandeel fijne druppels (< 150 µm) op 50 cm onder de dop 

vastgesteld. Hun metingen gebeurden echter met een zijwind van 1,5 m.s-1. Onder deze 

omstandigheden en zonder het gebruik van luchtondersteuning is de kans groot dat een groot 

deel van de fijne druppels wegdrift. Bij de meting met luchtondersteuning werden deze fijne 

druppels beschermd door het luchtgordijn, en bekwam men daardoor een hoger aandeel fijne 

druppels.  
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11.2 Invloed van luchtondersteuning op de 

druppelsnelheid 

Figuur 77 geeft de volumetrische en cumulatief volumetrische druppelsnelheidsverdeling voor 

de verschillende combinaties van dophoogte en percentage luchtondersteuning. Zoals uit deze 

figuur blijkt, is er binnen de geproduceerde spuitwolk, naast een grote variatie in 

druppelgroottes, eveneens een grote variatie in druppelsnelheden gaande van 0 m.s-1 tot in 

sommige gevallen 18 m.s-1. Iets meer dan 20 % van het totaal volume aan druppels geeft 

negatieve snelheden. Dit zijn druppeltjes die zweven in de lucht of die tegen de vloer kaatsen, 

terug opspatten en dan in omgekeerde richting het meetvolume doorkruisen.  

 

De druppelsnelheidsspectra variëren sterk naargelang de dophoogte en het percentage 

luchtondersteuning. Algemeen kan gesteld worden dat de druppelsnelheid afneemt naarmate 

de afstand tot de dop groter wordt. Dit is het gevolg van de luchtweerstand die de druppels 

ondervinden.  

 

Uit de grafieken blijkt dat luchtondersteuning bij alle dophoogtes een verhoging van de 

druppelsnelheid geeft. Hoe hoger het percentage luchtondersteuning, hoe verder het 

druppelsnelheidsspectrum opschuift naar de hogere druppelsnelheden.  

 

In Figuur 78 worden de druppelsnelheidskarakteristieken vvol10, vvol50 en vvol90 voor de 

verschillende dophoogtes en bij de verschillende percentages luchtondersteuning, 

weergegeven. De 95 % - betrouwbaarheidsintervallen zijn voor elke meting weergegeven als 

foutbalk.  

 

Er werd al op gewezen dat bij een deel van de druppels negatieve snelheden gemeten werden.  

Bij deze druppels kunnen twee verschillende effecten onderscheiden worden. Enerzijds blijkt uit 

de grafiek van de vvol10 dat bij een dophoogte van 30 cm hogere negatieve druppelsnelheden 

gemeten worden bij de experimenten met luchtondersteuning t.o.v. de meting zonder het 

gebruik van luchtondersteuning. Er is op het 95 % - betrouwbaarheidsniveau echter geen 

significant verschil tussen 50 en 100 % luchtondersteuning. Deze negatievere snelheden zijn 

waarschijnlijk het gevolg van een grotere weerkaatsing van de druppels op het vloeroppervlak 

bij het gebruik van luchtondersteuning.  

 

Anderzijds is er bij de grotere dophoogtes een trend tot lagere negatieve snelheden bij de 

luchtondersteunde metingen, hoewel deze verschillen niet significant zijn. De snelheden zijn 

wel minder negatief dan op 30 cm dopafstand. De lagere negatieve snelheden kunnen 

verklaard worden doordat de druppels versneld worden, waardoor er minder zwevende (en 

driftgevoelige) druppels zijn. In de praktijk zal vooral dit tweede effect van belang zijn.  
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Indien de ééndimensionale druppelsnelheid waarvoor geldt dat 50 % van het totale 

geproduceerde spuitvolume een snelheid heeft kleiner dan deze waarde (vvol50) vergeleken 

wordt voor de verschillende percentages luchtondersteuning, dan stelt men vast dat het gebruik  

van luchtondersteuning de druppelsnelheden sterk doet stijgen. Bij 50 % luchtondersteuning 

stijgen de snelheden t.o.v. de meting zonder luchtondersteuning met 23, 75 en 48 % voor 

respectievelijk dophoogtes van 30, 50 en 70 cm. Bij volle luchtondersteuning bedragen deze 

percentages 23, 99 en 186%.  Hoe groter dus de afstand tot de dop, hoe belangrijker het effect 

van de toename van luchtondersteuning op de druppelsnelheden.  

 

Volumetrische druppelsnelheidsverdeling

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-2
0→

-1
9,

5

-1
8→

-1
7,

5

-1
6→

-1
5,

5

-1
4→

-1
3,

5

-1
2→

-1
1,

5

-1
0→

-9
,5

-8
→

-7
,5

-6
→

-5
,5

-4
→

-3
,5

-2
→

-1
,5

0→
0,

5

2→
2,

5

4→
4,

5

6→
6,

5

8→
8,

5

10
→

10
,5

12
→

12
,5

14
→

14
,5

16
→

16
,5

18
→

18
,5

Druppelsnelheidsinterval (m.s -1)

V
ol

um
e 

%
 v

an
 to

ta
al

 

0,30 m - 0 % lucht
0,30 m - 50 % lucht
0,30 m - 100 % lucht
0,50 m - 0 % lucht
0,50 m - 50 % lucht
0,50 m - 100 % lucht
0,70 m - 0 % lucht
0,70 m - 50 % lucht
0,70 m - 100 % lucht

Cumulatieve volumetrische druppelsnelheidsverdeling

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-2
0→

-1
9,

5

-1
8→

-1
7,

5

-1
6→

-1
5,

5

-1
4 →

-1
3,

5

-1
2→

-1
1,

5

-1
0→

-9
,5

-8
→

-7
,5

-6
→

-5
,5

-4
→

-3
,5

-2
→

-1
,5

0→
0,

5

2→
2,

5

4→
4,

5

6→
6,

5

8→
8,

5

10
→

10
,5

12
→

12
,5

14
→

14
,5

16
→

16
,5

18
→

18
,5

Druppelsnelheidsinterval (m.s -1)

C
um

ul
at

ie
ve

 v
ol

um
e 

%
 v

an
 to

ta
al

   

0,30 m - 0 % lucht
0,30 m - 50 % lucht
0,30 m - 100 % lucht
0,50 m - 0 % lucht
0,50 m - 50 % lucht
0,50 m - 100 % lucht
0,70 m - 0 % lucht
0,70 m - 50 % lucht
0,70 m - 100 % lucht

 

Figuur 77: Volumetrische en cumulatieve volumetrisc he druppelsnelheidsverdeling voor 

3 dophoogtes en 3 percentages luchtondersteuning 
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Figuur 78: v vol10 , vvol50  en v vol90  i.f.v. de dophoogte bij 3 percentages luchtonderst euning 
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Uit deze grafieken kan duidelijk waargenomen worden dat de druppelsnelheden afnemen bij 

groter wordende afstand tot de dop. De procentuele afname t.o.v. een dopafstand van 30 cm 

bedraagt bij de metingen zonder luchtondersteuning 42 en 71 % voor respectievelijk de 

dophoogte 50 en 70 cm. Met het gebruik van de luchtondersteuning werden lagere 

percentages bekomen, nl. 17 en 65 % bij 50 % en 6 en 32 % bij 100 % luchtondersteuning. 

Hieruit kan men besluiten dat de afname bij stijgende dopafstand kleiner wordt bij een stijgend 

percentage luchtondersteuning. Of anders gezegd: de druppels behouden hun snelheid over 

een grotere afstand.  

 

De druppelsnelheden 30 cm onder de dop zijn niet verschillend voor 50 en 100 % 

luchtondersteuning.  Nochtans zijn de geproduceerde luchtsnelheden verschillend. In Tabel 21 

worden de overeenkomstige lucht- en druppelsnelheden (vvol50) voor de drie dophoogtes 

weergegeven. De luchtsnelheden op 30 cm van de dop werden bekomen door lineaire 

interpolatie, aangezien bij de luchtsnelheidsmetingen geen sensor midden onder het luchtgat 

gepositioneerd was op 30 cm onder de dop. Uit de tabel blijkt dat de volumetrisch gemiddelde 

druppelsnelheden, op één positie na, groter zijn dan de luchtsnelheden. Het is dus niet zo dat 

de druppels de snelheid van de luchtstroom gaan volgen. Hieruit zou men kunnen besluiten dat 

de verhoging van de druppelsnelheid bij het gebruik van luchtondersteuning voornamelijk het 

gevolg is van een vermindering van de luchtweerstand door de bewegende luchtstroom en in 

mindere mate door een voortstuwend effect van de luchtstroom.  

 

Hoe dichter bij de dop, hoe groter het verschil is tussen lucht- en druppelsnelheid. Op deze 

posities genieten de druppels nog van hun grote startsnelheden. Hoe groter de afstand tot de 

dop wordt, hoe beter de druppel- en luchtsnelheden overeenkomen. Men zou kunnen 

veronderstellen dat op een bepaalde afstand beiden ongeveer gelijk worden. De vvol50 is echter 

slechts een gemiddelde waarde, sommige druppels zullen sneller zijn, andere trager.  

 

Tabel 21: Vergelijking van de luchtsnelheden en dru ppelsnelheden op verschillende 

dopafstanden bij 50 en 100 % luchtondersteuning 

50 % luchtondersteuning 

dophoogte  luchtsnelheid (m.s-1) druppelsnelheid (m.s-1) 

30 cm 6,3 11,7 

50 cm 4,4 9,6 

70 cm 3,5 4,1 

100 % luchtondersteuning 

dophoogte luchtsnelheid (m.s-1) druppelsnelheid (m.s-1) 

30 cm 12,0 11,7 

50 cm 8,8 11,0 

70 cm 6,9 8,0 
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De gelijke druppelsnelheden op 30 cm onder de dop voor 50 en 100 % luchtondersteuning zijn 

waarschijnlijk te verklaren doordat de luchtstroom en de vloeistofstroom pas op deze afstand 

onder de dop elkaar kruisen. Het effect van de luchtsnelheid op de druppels is hier nog niet 

verschillend voor de twee luchtondersteuningspercentages. 

 

In Figuur 78 is ook de vvol90 uitgezet voor de verschillende dophoogtes en percentages 

luchtondersteuning. Uit deze grafiek kunnen gelijkaardige conclusies getrokken worden als bij 

vvol50. De toenames van de druppelsnelheden bij het gebruik van luchtondersteuning zijn echter 

een stuk lager. Bij 50 % luchtondersteuning stijgen de snelheden t.o.v. de meting zonder 

luchtondersteuning met 11, 17 en 21 % voor respectievelijk 30, 50 en 70 cm dophoogte. De 

toenames bij 100 % waren 13, 35 en 24 %. Het verschil tussen vvol50 en vvol90 moet 

toegeschreven worden aan de druppels met grotere diameter, want hogere druppelsnelheden 

corresponderen volgens Nuyttens et al. (2006c) met hogere druppelgroottes. Blijkbaar is het 

effect van luchtondersteuning op de druppelsnelheden kleiner bij de grote druppels dan bij de 

fijnere druppels. Deze conclusie is in overeenstemming met de bevindingen van Taylor et al. 

(1989). 

 

In Figuur 79 is de rekenkundig gemiddelde druppelsnelheid weergegeven voor de verschillende 

dophoogtes en percentages luchtondersteuning. Door het numeriek grote aandeel zeer kleine 

druppels met een negatieve snelheid zijn de gemiddelde snelheden laag. Toch wordt hier terug 

dezelfde trend duidelijk, nl. dat luchtondersteuning de druppelsnelheden sterk verhoogt en dat 

de druppelsnelheden afnemen bij toenemende afstand tot de dop. Dit laatste effect is niet 

duidelijk in het geval 0 % luchtondersteuning doordat hier een groot aantal druppels met 

negatieve snelheden voorkomen bij lagere dophoogtes door weerkaatsing op de bodem.   
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Figuur 79: Gemiddelde druppelsnelheid voor 3 dophoo gtes bij verschillende 

percentages luchtondersteuning 
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11.3 Besluit 

Het effect van luchtondersteuning op enerzijds de druppelgroottes en anderzijds de 

druppelsnelheden werd onderzocht. Het gebruik van luchtondersteuning geeft een significante 

vermindering van het aandeel druppels met een diameter kleiner dan 100 µm. Bij het gebruik 

van 50 % luchtondersteuning werden 62, 69 en 52 % minder druppels kleiner dan 100 µm 

gemeten t.o.v. de metingen zonder luchtondersteuning op respectievelijk 30, 50 en 70 cm 

onder de dop. Bij 100 % luchtondersteuning  waren de reducties 40, 52 en 58 %.  

 

Een afname van het aantal druppels met een diameter kleiner dan 100 µm is positief in het 

kader van driftreductie, omdat net deze druppels sterk driftgevoelig zijn. Een mogelijke 

verklaring voor het lager aandeel fijne druppels in het spuitbeeld bij het toepassen van 

luchtondersteuning is het feit dat er minder verdamping is van de druppels door de hogere 

druppelsnelheden bij het gebruik van luchtondersteuning. 

 

Luchtondersteuning geeft bij alle dophoogtes een verhoging van de druppelsnelheid. Hoe 

hoger het percentage luchtondersteuning, hoe verder het druppelsnelheidsspectrum opschuift 

naar de hogere druppelsnelheden. De druppelsnelheid neemt af naarmate de afstand tot de 

dop groter wordt. De afname bij stijgende dopafstand wordt kleiner bij een stijgend percentage 

luchtondersteuning. De druppels behouden hun snelheid over een grotere afstand. 

 

Binnen de geproduceerde spuitwolk is er naast een grote variatie in druppelgroottes eveneens 

een grote variatie in druppelsnelheden. Iets meer dan 20 % van het totaal volume aan druppels 

geeft negatieve snelheden. Dit zijn druppeltjes die zweven in de lucht of die tegen de vloer 

kaatsen, terug opspatten en dan in omgekeerde richting het meetvolume doorkruisen. 

 

De druppelsnelheden zijn over het algemeen groter dan de luchtsnelheden. Aan de hand van 

deze vastelling zou men kunnen veronderstellen dat de verhoging van de druppelsnelheid bij 

het gebruik van luchtondersteuning voornamelijk het gevolg is van een vermindering van de 

luchtweerstand door de bewegende luchtstroom en in mindere mate door een voortstuwend 

effect van de luchtstroom.  

 

Tenslotte werd ook vastgesteld dat het effect van luchtondersteuning op de druppelsnelheden 

kleiner is bij de grote druppels dan bij de fijnere druppels. 
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Hoofdstuk 12:  Velddriftmetingen 
In wat volgt zullen de meetresultaten van de velddriftmetingen met luchtondersteuning die in 

een eerder onderzoek werden uitgevoerd, geanalyseerd en besproken worden. Bij de metingen 

werd een onderscheid gemaakt tussen depositiedrift (horizontale collectoren) en airborne drift 

(verticale collectoren), zoals besproken in materialen en methoden (zie Hoofdstuk 9:). 

 

12.1 Depositiedrift 

In Figuur 80 worden de depositie-driftcurves voor de verschillende experimenten met 

luchtondersteuning weergegeven. Een overzicht van de verschillende experimenten werd 

reeds weergegeven in Tabel 12 (Hoofdstuk 9:). De herhalingen van elk type experiment 

worden aangeduid met a, b, c, enz. De collectorafstanden werden berekend door de afstand 

van de horizontale collectoren (0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15 en 20m) te delen door de cosinus van de 

hoek tussen de ideale rijrichting en de effectieve rijrichting. Telkens wordt de gemiddelde 

driftwaarde van de drie meetlijnen met horizontale collectoren weergegeven voor een bepaalde 

collectorafstand. Uit de figuur blijkt dat de drift vooral op korte afstand van de bespoten zone 

hoog is en op grotere afstand sterk afneemt.  
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Figuur 80: Depositie-driftcurves voor de verschille nde experimenten met 

luchtondersteuning 
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In Bijlage III wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste meteorologische variabelen 

gemeten tijdens de velddriftmetingen met luchtondersteuning. De gemiddelde temperatuur over 

de verschillende metingen varieerde tussen 7,3 en 30,4 °C en was gemiddeld 17,5 °C, de 

gemiddelde relatieve vochtigheid tussen 37,8 en 86 % met een gemiddelde van 62 % en de 

windsnelheid tussen 1,9 en 4,5 m.s-1 met een gemiddelde van 3 m.s-1 . 

 

Tabel 22 geeft een overzicht van de bekomen gemiddelde depositie-driftreductiepotentiëlen 

voor de verschillende gebruikte doptypes op verschillende afstanden. Ook het totale depositie-

driftreductiepotentieel (D-DRPt) is telkens weergegeven. In Figuur 81 worden de depositie-

driftreductiepotentiëlen grafisch getoond voor de verschillende afstanden. Een negatieve DRP 

duidt op een hogere driftgevoeligheid ten opzichte van de referentiebespuiting, een positieve 

DRP betekent dat de spuittechniek driftreducerend is. 

 

Uit Tabel 22 blijkt dat het gebruik van luchtondersteuning zorgt voor een reductie van de totale 

hoeveelheid depositiedrift. De D-DRPt’s variëren van 30 tot 50 %, afhankelijk van het gebruikte 

doptype. De driftreducerende spleetdoppen gaven in combinatie met luchtondersteuning geen 

hogere driftreductie dan de standaard spleetdoppen. In het geval van de Hardi ISO LD 110 03 - 

dop werd zelfs een lagere driftreductie bekomen. De lagere D-DRPt is voornamelijk te verklaren 

doordat op een afstand van 0,5 m een negatieve driftreductiepotentieel werd vastgesteld. Dit 

kan enerzijds te wijten zijn aan het effect van spuitboombewegingen of lichte afwijkingen in de 

spuitbaan, maar kan eveneens toe te schrijven zijn aan het feit dat door het (overmatig) gebruik 

van luchtondersteuning de spuitwolk opgestuwd werd en dit een averechts effect had op de 

hoeveelheid drift.  

 

Bij de Hardi ISO F 110 02 - en Hardi ISO LD 110 02 – dop werden op 10, 15 en 20 m afstand 

van de spuitbaan negatieve depositie-driftreductiepotentiëlen opgemeten. Een mogelijke 

oorzaak voor deze negatieve waarden kan het optreden van achtergrondcontaminatie zijn. Op 

deze afstanden wordt slechts weinig drift gemeten en hierdoor kan een lage concentratie tracer 

die op de collectorplaten is achtergebleven van de vorige meting, een grote invloed hebben. Op 

deze meetposities werden ook grote standaardafwijkingen bekomen. 

 

Algemeen bekeken zijn de standaardafwijkingen vrij hoog bij alle metingen. Dit wijst erop dat 

de variatie tussen de herhalingen binnen éénzelfde experiment aanzienlijk zijn. Deze variatie is 

mogelijks te wijten aan het effect van spuitboombewegingen, aan variaties in de rijlijn van de 

tractor bij het passeren van de meetlijnen of door variaties in windsnelheid en –richting tijdens 

het experiment zelf. 

 

De gemeten depositie-driftreductiepercentages zijn lager dan deze die in de literatuur 

teruggevonden worden, voornamelijk voor de driftreducerende spleetdoppen (Van De Zande et 

al., 2000; Huijsmans et al., 1997; Stallinga et al., 2003 en Taylor et al., 1989). Dit is 

hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de metingen op kortgemaaid grasland uitgevoerd 

werden. Het is zeer waarschijnlijk dat het gebruik van luchtondersteuning in andere gewassen 
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(bv. granen, aardappelen) resulteert in betere of hogere driftreductiewaarden, doordat deze 

gewassen zich meer openen en de spuitdruppels in het gewas gevangen worden.  

 

Tabel 22: Overzicht van de depositie-driftreductiep otentiëlen en bijhorende 

standaardafwijkingen (sd) voor de verschillende dop types 

Hardi F 110 02 Hardi F 110 03 Hardi LD 110 02 Hardi LD 110 03 collector-
afstand (m) D-DRP (%) sd D-DRP (%) sd D-DRP (%) sd D-DRP (%) sd 

0,5 49,6 25,8 32,3 14 78,1 10,9 -1,3 32,2 

1 47,4 29,5 43,7 17,2 70,9 13,7 36,3 13,2 

2 56,9 6,4 60,3 9 64,7 7,7 61,3 21 

3 50,4 2,9 66,8 6,7 51,1 19,1 70 5 

5 34,6 3,7 64,1 5,6 21,1 29,6 66,6 3,3 

10 -12,8 8,4 53,8 7,5 -50,6 66,2 46,8 12,3 

15 -58,6 20,2 39,6 11,1 -98 66,4 25,4 21,3 

20 -105,4 28,7 29,2 8 -180 116,7 2,8 24,5 

D-DRPt 29,2 13 49,1 8 30 20,5 38,2 7,6 
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Figuur 81: Depositie-driftreductiepotentiëlen (%) v oor verschillende doptypes  
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12.2 Airborne drift 

De airborne drift werd gemeten met verticale collectoren, waarbij per collectorhoogte telkens 

twee monsters genomen werden. Voor de verwerking van de data werd het gemiddelde van de 

resultaten van de twee monsters genomen aangezien de klimatologische omstandigheden en 

positie van de pipecleaner voor beide monsters identiek is. De driftresultaten van de twee 

meetmasten worden afzonderlijk beschouwd. De meteorologische omstandigheden tijdens de 

velddriftmetingen met luchtondersteuning zijn samengevat in Bijlage III. 

 

In Figuur 82 worden de airborne-driftcurves weergegeven voor masten I en II. Algemeen kan 

hieruit afgeleid worden dat de hoogste driftwaarden gemeten werden op ongeveer 1 m hoogte. 

De drift bij mast II is iets lager dan bij mast I. Dit is logisch daar mast I zich op 5 m afstand van 

de bespoten zone bevindt, terwijl mast II op 10 m afstand staat. 

 

Bij de berekening van de airborne-driftreductiepotentiëlen (A-DRP) werd de drift van de 

referentiemetingen telkens op vier manieren berekend. De vier methodes werden beschreven 

in hoofdstuk 9. Een overzicht van de bekomen A-DRP’s voor de vier methoden wordt gegeven 

in Bijlage IV. In Tabel 23 worden de totale airborne-driftreductiepotentiëlen (A-DRPt) 

samengevat voor de verschillende doptypes en methodes. In Figuur 83 worden deze 

driftwaarden voor mast I en II grafisch uitgezet.  

 

Bij de ISO 03 standaard en driftreducerende spleetdoppen werden positieve 

driftreductiewaarden gevonden (2,4 tot 66 %), behalve bij methoden 2 en 3 voor de standaard 

spleetdoppen. Bij alle overige experimenten werden (sterk) negatieve A-DRPt’s gevonden (-2,2 

tot -125,9 %). Mogelijke oorzaken zijn een niet efficiënt gebruik van de luchtondersteuning of 

het tekortschieten van de gebruikte methodes.  

 

Geen van de vier toegepaste methodes om de hoeveelheid drift van de referentie te 

voorspellen, leek achteraf ideaal, niettegenstaande de airborne-driftvergelijking bij onderzoek 

van andere spuittechnieken wel succesvol bleek. Mogelijke oorzaken zijn dat de invloed van de 

weersomstandigheden op de drift met deze methodes niet of onvoldoende uitgeschakeld kan 

worden en/of dat airborne driftpercentages sterk afhankelijk zijn van de afstelling van de 

luchtondersteuning. Hierdoor zijn de bekomen airborne-driftreductiepotentiëlen voor 

luchtondersteuning sterk variabel en mogelijks onbetrouwbaar. Om deze reden worden uit de 

airborne-driftmetingen op dit moment geen verdere conclusies getrokken en is verder 

onderzoek noodzakelijk. Deze resultaten geven wel een belangrijke indicatie dat de nodige 

ervaring met het afstellen van de luchtondersteuning noodzakelijk is om tot goede resultaten te 

komen. 
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Figuur 82: Airborne-driftcurves voor de experimente n met luchtondersteuning 
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Figuur 83: Airborne-driftreductiepotentiëlen (%) vo or mast | berekend via 4 methoden 
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Figuur 84: Airborne-driftreductiepotentiëlen (%) vo or mast || berekend via 4 methoden 
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Tabel 23: Vergelijking van de totale airborne-drift reductiepotentiëlen en bijhorende 

standaardafwijkingen (sd), berekend via 4 methoden 

Methode  A-DRPt I (%) sd A-DRPt II (%) sd 

Hardi ISO F 110 02 

1 -45,4 25,1 -125,9 43,9 

2 -5,9 15,2 -56,9 15,2 

3 -12,2 16,1 -23,7 12,0 

4 -81,3 64,4 -111,0 249,3 
Hardi ISO F 110 03 

1 43,6 14,2 16,3 17,9 

2 7,9 32,3 -29,5 39,2 

3 2,4 34,2 -2,2 30,9 

4 37,0 29,9 39,7 32,2 
Hardi ISO LD 110 02 

1 -33,1 76,2 -61,7 71,4 

2 -6,9 53,2 -54,5 73,9 

3 -13,3 56,3 -21,9 58,2 

4 -106,6 164,5 -101,9 172,9 
Hardi ISO LD 110 03 

1 54,6 3,3 24,4 7,1 

2 43,8 9,3 20,1 6,9 

3 40,4 9,9 37,0 5,4 

4 66,0 3,2 28,3 31,3 
 

 

12.3 Besluit 

De velddriftmetingen met luchtondersteuning die in een eerder onderzoek werden uitgevoerd, 

werden geanalyseerd. Bij de metingen werd een onderscheid gemaakt tussen depositiedrift en 

airborne drift. 

 

Op korte afstand van de bespoten zone werden hoge depositie-driftwaarden gevonden. Op 

grotere afstand neemt de depositie-drift sterk af. Het gebruik van luchtondersteuning zorgde 

voor een reductie van de totale hoeveelheid depositiedrift. De D-DRPt’s variëren van 30 tot 50 

%, afhankelijk van het gebruikte doptype. De driftreducerende spleetdoppen, in combinatie met 

luchtondersteuning, gaven geen hogere driftreductie dan de standaard spleetdoppen. 

 

De gemeten depositie-driftreductiepercentages zijn lager dan deze die in de literatuur 

teruggevonden worden, voornamelijk voor de driftreducerende spleetdoppen. Dit is 

waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de metingen op kortgemaaid grasland uitgevoerd 

werden, waardoor de druppels minder gevangen werden door het gewas.  
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Bij de airborne drift werden de hoogste driftwaarden gemeten op ongeveer 1 m hoogte. De drift 

op 5 m afstand van de bespoten zone was iets hoger dan bij de mast die op 10 m afstand 

stond. 

 

De airborne-driftreductiepotentiëlen voor luchtondersteuning werden via vier methoden 

berekend. De bekomen airborne-driftreductiepotentiëlen zijn sterk variabel en mogelijks 

onbetrouwbaar. Mogelijke oorzaken hiervan zijn dat de invloed van de weersomstandigheden 

op de drift onvoldoende uitgeschakeld kon worden en/of dat airborne driftpercentages sterk 

afhankelijk zijn van de afstelling van de luchtondersteuning. Om deze reden werden uit de 

airborne-driftmetingen geen verdere conclusies getrokken. Verder onderzoek is noodzakelijk. 

Deze resultaten geven wel een indicatie dat de nodige ervaring met het afstellen van de 

luchtondersteuning noodzakelijk is om tot goede resultaten te komen. 
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Algemeen besluit  
Luchtondersteuning bij veldspuiten is een extra voorziening op de spuitboom van 

spuitmachines, waarbij een luchtstroom een geforceerde neerwaartse versnelling van het 

gewasbeschermingsmiddel creëert. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

luchtondersteuning waarbij een doorlopend luchtgordijn gecreëerd wordt en luchtondersteunde 

doppen waar per individuele dop lucht wordt toegevoerd. De luchtstroom wordt opgewekt 

d.m.v. één of meerdere ventilatoren op de spuitboom of door een compressor op het 

spuittoestel. Wereldwijd zijn er een aantal constructeurs die een systeem van 

luchtondersteuning op de markt brengen, elk met verschillende werkingsprincipes.  

 

Luchtondersteund spuiten biedt een aantal grote voordelen. In het kader van de 

bufferzonereglementering wordt luchtondersteuning aanzien als een sterk driftreducerende 

techniek waarmee de landbouwer de vastgelegde bufferzones kan reduceren. Een driftreductie 

van 75 % t.o.v. een standaard spuittoestel wordt aangenomen. Wanneer men 

luchtondersteuning combineert met driftreducerende doppen, dan bedraagt de 

driftreductieklasse 90 %. Dergelijke driftreducties werden reeds door een aantal onderzoekers 

behaald bij velddriftmetingen.  

 

Naast het verminderen van drift heeft deze techniek nog heel wat andere voordelen. Een 

betere vloeistofverdeling onder de spuitboom, een betere bedekking van het gewas en het feit 

dat er meer product op het gewas terecht komt, zorgen ervoor dat er kan gewerkt worden met 

lagere concentraties aan gewasbeschermingsproducten. Daarnaast kan er gespoten worden 

met lagere watervolumes aan een hogere rijsnelheid waardoor de capaciteit van het 

spuittoestel verhoogt. Bovendien is men minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Een 

nadeel van luchtondersteuning is de hoge kostprijs bij aanschaf.  

 

In dit eindwerk was het de bedoeling om de invloed van het spuiten met luchtondersteuning op 

de eigenschappen van de geproduceerde spuitdruppels na te gaan. Deze karakteristieken 

hebben een belangrijke invloed op het driftrisico van de spuitdruppels.   

 

In een eerste fase van het onderzoek werden een reeks luchtsnelheidsmetingen op een Hardi 

Commander Twin Force spuittoestel met luchtondersteuning uitgevoerd, om het 

luchtstromingspatroon onder de spuitboom te bepalen. Het bekomen luchtsnelheidspatroon 

vertoont behoorlijke fluctuaties in de lengterichting van de spuitboom. Er is een trend tot 

toename van de luchtsnelheid naar het uiteinde van de spuitboom toe. Dit kan te wijten zijn aan 

de vorm van de luchtzak, die naar het uiteinde toe in diameter afneemt. De maximale 

luchtsnelheid die gemiddeld over de spuitboom bekomen werd, was 27,5 ± 6,6 m.s-1. Dit is een 

stuk lager dan het vooropgestelde cijfer van de fabrikant.   
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Een verlaging van de spuitboom van de maximum hoogte naar 70 cm boven de grond, heeft 

weinig invloed op het luchtstromingspatroon net onder de luchtuitlaat. Op een afstand van 50 

cm onder de luchtuitlaat werden wel hogere luchtsnelheden opgemeten, mogelijks het gevolg 

van weerkaatsing van de luchtstroom op het grondoppervlak. 

 

Tussen het percentage luchtondersteuning ingesteld op het spuittoestel en de werkelijk 

geproduceerde luchtsnelheden is er een lineair verband in het interval 20 - 80 % 

luchtondersteuning. Bij een hogere instelling is er een verzadiging tot zelfs afname van de 

luchtsnelheden, waarschijnlijk te wijten aan het bereiken van de maximale capaciteit van de 

ventilatoren. Onder de 20 % luchtondersteuning werden lagere luchtsnelheden bekomen dan 

verwacht. 

 

Aan de hand van de resultaten van de luchtsnelheidsmetingen op de spuitmachine, werd een 

systeem van luchtondersteuning met een gelijkaardig luchtstromingspatroon gebouwd voor de 

laseropstelling in de klimaatkamer.  Met deze meetopstelling werden de druppelkarakteristieken 

opgemeten bij het spuiten met en zonder luchtondersteuning. Het effect van 

luchtondersteuning op de geproduceerde druppelgroottes en -snelheden werd onderzocht. 

 

Het gebruik van luchtondersteuning geeft een significante vermindering van het aandeel 

druppels met een diameter kleiner dan 100 µm. Bij het gebruik van 50 % luchtondersteuning 

werden 62, 69 en 52 % minder druppels kleiner dan 100 µm gemeten t.o.v. de metingen 

zonder luchtondersteuning op respectievelijk 30, 50 en 70 cm onder de dop. Bij 100 % 

luchtondersteuning  waren de reducties 40, 52 en 58 %.  

 

Een afname van het aantal zeer fijne druppels is positief in het kader van driftreductie, omdat 

net deze druppels sterk driftgevoelig zijn. Een mogelijke verklaring voor deze afname bij het 

toepassen van luchtondersteuning, is het feit dat de druppels versneld worden en hierdoor 

minder tijd hebben om te verdampen en dus te verkleinen bij het gebruik van 

luchtondersteuning. 

 

Luchtondersteuning geeft bij alle dophoogtes een verhoging van de druppelsnelheden. Hoe 

hoger het percentage luchtondersteuning, hoe verder het druppelsnelheidsspectrum opschuift 

naar de hogere druppelsnelheden. De druppelsnelheid neemt algemeen af naarmate de 

afstand tot de dop groter wordt. De afname bij stijgende dopafstand wordt echter kleiner bij een 

stijgend percentage luchtondersteuning. Het effect van luchtondersteuning op de 

druppelsnelheden is kleiner bij de grotere druppels dan bij de fijnere druppels. 

 

De druppelsnelheden zijn over het algemeen groter dan de luchtsnelheden. Dit zou er kunnen 

op wijzen dat de verhoging van de druppelsnelheid bij het gebruik van luchtondersteuning het 

gevolg is van een vermindering van de luchtweerstand door de bewegende luchtstroom en 

slechts in mindere mate door een voortstuwend effect van de luchtstroom.  
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Naast de metingen van de druppelkarakteristieken onder labo-omstandigheden, werd de 

driftreductie door het gebruik van luchtondersteuning in combinatie met verschillende doptypes 

onder praktijkomstandigheden bepaald a.d.h.v. velddriftmetingen. Bij deze metingen werd een 

onderscheid gemaakt tussen depositiedrift en airborne drift. 

 

Op korte afstand van de bespoten zone werden hoge depositie-driftwaarden gevonden. Op 

grotere afstand neemt de depositie-drift sterk af. Het gebruik van luchtondersteuning zorgde 

voor een reductie van de totale hoeveelheid depositiedrift met 30 tot 50 %, afhankelijk van het 

gebruikte doptype. In combinatie met luchtondersteuning gaven de driftreducerende 

spleetdoppen geen hogere driftreductie dan de standaard spleetdoppen. 

 

De bekomen depositie-driftreductiepercentages zijn lager dan deze die in de literatuur 

teruggevonden worden. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de metingen op 

kortgemaaid grasland uitgevoerd werden, waarbij de druppels minder gevangen worden door 

het gewas.  

 

Bij de airborne drift variëren de bekomen airborne-driftreductiepotentiëlen sterk. Mogelijke 

oorzaak hiervan is de invloed van de weersomstandigheden op de drift die onvoldoende 

uitgeschakeld kon worden bij de vergelijking met een referentiebespuiting zonder 

luchtondersteuning. Er is wel een indicatie dat airborne-driftpercentages sterk afhankelijk zijn 

van de afstelling van de luchtondersteuning. Verder onderzoek is op dit punt noodzakelijk.   

 

Algemeen kan besloten worden dat luchtondersteund spuiten een driftreducerende techniek is, 

hoewel de driftreductie sterk afhankelijk is van het type gewas en een correcte, aangepaste 

afstelling van de spuitmachine. Luchtondersteuning heeft zowel een effect op de 

geproduceerde druppelgroottes als op de druppelsnelheden.  
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Bijlagen 
Bijlage I : Kalibratiecurves van de luchtsnelheidss ensoren 
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Bijlage II : Overzicht van de druppelkarakteristiek en (gemiddelde en standaardafwijking), gemeten op 3 hoogtes bij 0, 50 en 

100 % luchtondersteuning 

0,30 m 0,50 m 0,70 m 

  0 % lucht 50 % lucht 100 % lucht 0 % lucht 50 % lucht 100 % lucht 0 % lucht 50 % lucht 100 % lucht 

Dmin (µm) 9,4 0,0 9,4 0,0 9,4 0,0 9,4 0,0 9,4 0,0 9,4 0,0 9,4 0,0 9,4 0,0 10,7 0,3 

Dv0.1 (µm) 102,5 1,7 135,4 0,9 123,8 1,6 114,4 3,5 151,2 2,5 146,0 0,7 126,8 8,6 169,1 7,0 176,7 8,1 

Dv0.25 (µm) 167,1 4,1 192,8 1,6 183,2 3,4 169,6 7,4 204,1 4,4 205,7 2,6 185,2 13,3 226,5 6,0 231,9 5,6 

VMD (µm) 254,1 8,4 268,3 3,3 262,0 5,7 258,5 5,9 280,2 13,4 285,4 4,4 269,0 14,2 297,8 7,3 291,2 7,4 

Dv0.75 (µm) 353,4 15,7 367,9 8,6 353,5 7,0 369,1 24,8 371,9 23,7 402,6 9,6 377,7 29,2 411,3 21,7 364,9 6,1 

Dv0.9 (µm) 461,0 32,8 483,7 8,9 458,1 24,5 508,1 53,8 468,1 45,7 517,9 9,9 505,8 9,0 502,8 39,9 441,3 21,7 

Dmax (µm) 578,9 8,1 671,3 5,7 563,4 30,2 608,5 49,5 581,8 3,0 628,8 17,6 586,0 8,4 586,7 83,3 526,1 21,8 

V50 (%) 0,9 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 

V75 (%) 4,1 0,2 1,2 0,0 2,3 0,0 2,8 0,2 0,9 0,0 1,5 0,0 2,1 0,3 1,1 0,2 0,9 0,2 

V100 (%) 9,4 0,4 3,6 0,0 5,6 0,2 6,8 0,6 2,1 0,1 3,3 0,1 5,2 0,9 2,5 0,4 2,2 0,4 

V150 (%) 20,8 0,9 13,3 0,2 15,9 0,6 19,5 1,5 9,7 0,6 10,8 0,2 15,6 2,8 7,1 1,0 6,0 0,4 

V200 (%) 34,2 1,5 27,2 0,6 30,0 1,3 33,5 1,8 23,7 1,3 23,5 0,6 29,5 4,4 16,8 1,9 15,5 1,8 

V250 (%) 49,1 2,2 44,2 0,9 46,4 1,6 47,5 1,6 40,0 2,7 38,6 1,4 44,7 4,0 32,8 2,6 32,8 4,5 

D10 (µm) 81,2 0,2 110,2 1,0 93,8 0,3 91,3 0,8 120,1 0,6 103,2 0,2 98,2 2,6 116,9 6,9 125,8 4,2 

D20 (µm) 101,8 0,8 135,7 0,6 117,9 0,3 113,2 1,7 148,4 0,7 131,9 0,3 122,6 4,9 148,9 7,8 157,8 5,1 

D30 (µm) 126,4 1,8 161,4 0,0 143,6 1,1 138,2 3,2 174,6 2,7 161,4 0,9 149,0 6,9 179,4 8,9 186,3 4,9 

D32 (µm) 194,7 5,5 228,2 2,2 213,0 3,9 206,4 8,1 241,7 8,6 241,4 3,1 220,1 13,1 260,1 11,3 259,9 3,4 

NMD 64,4 0,0 92,5 1,5 71,3 1,0 72,9 0,1 101,7 2,2 74,3 0,7 76,8 0,3 83,0 6,1 90,2 4,3 

RSF 1,41 0,08 1,30 0,01 1,28 0,06 1,52 0,16 1,13 0,10 1,30 0,01 1,41 0,07 1,12 0,08 0,91 0,02 

VMD/SMD 1,30 0,01 1,18 0,00 1,23 0,00 1,25 0,02 1,16 0,01 1,18 0,00 1,22 0,01 1,15 0,02 1,12 0,01 

VMD/NMD 3,94 0,13 2,90 0,08 3,68 0,13 3,55 0,08 2,76 0,19 3,84 0,09 3,50 0,17 3,60 0,18 3,23 0,07 

vvol10 (m.s-1) -8,94 0,87 -12,07 0,87 -11,29 0,29 -7,77 0,58 -6,49 0,29 -6,10 0,58 -7,64 0,64 -7,03 0,00 -5,36 2,39 

vvol25 (m.s-1) -0,07 0,58 0,60 0,00 0,60 0,00 0,03 0,58 1,44 0,29 0,77 0,00 -0,07 0,29 0,39 0,54 1,42 0,00 

vvol50 (m.s-1) 9,48 0,00 11,66 0,00 11,66 0,00 5,52 0,00 9,65 0,00 10,99 0,29 2,79 0,19 4,12 0,29 7,97 0,58 

vvol75 (m.s-1) 13,33 0,00 15,32 0,33 15,68 0,00 10,06 0,04 11,66 0,00 13,67 0,00 6,50 0,58 9,46 0,33 10,32 0,58 

vvol90 (m.s-1) 15,68 0,00 17,35 0,58 17,69 0,00 11,66 0,00 13,67 0,00 15,68 0,00 9,65 0,00 11,66 0,00 11,99 0,58 

vavg (m.s-1) 0,83 0,00 4,12 0,04 6,04 0,22 0,98 0,02 1,62 0,05 4,59 0,40 1,05 0,06 0,90 0,06 1,71 1,03 
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Bijlage III : Overzicht van de meteorologische omst andigheden tijdens de 

velddriftmetingen met luchtondersteuning 

 

experiment RHavg (%) Tavg (°C)  Td (°C)  Vavg (m.s-1) V3,25m (m.s-1) TURBabs (m.s-1) 

1a 68,0 20,8 14,7 3,35 3,64 2,5 

1b 65,8 21,4 14,7 1,78 1,91 0,84 

1c 62,8 22,4 15,0 3,24 3,36 1,86 

1d 64,5 22,9 15,9 1,80 1,97 1 

1e 63,0 24,3 16,8 2,21 2,36 1,75 

2a 61,8 9,8 2,8 4,26 4,46 3,06 

2b 57,5 10,8 2,8 3,63 4,05 2,48 

2c 37,8 13,5 -0,6 2,59 2,66 1,04 

3a 43,4 30,2 16,3 2,59 3,14 2,7 

3b 41,9 30,4 16,0 3,05 3,91 2,68 

3c 82,7 14,0 11,1 2,80 3,08 1,44 

3d 62,1 16,8 9,5 3,38 3,68 1,82 

4a 86,0 9,8 7,6 2,29 2,60 1,87 

4b 67,3 7,3 1,6 1,79 1,85 1,36 

4c 65,9 8,4 2,4 2,08 2,25 1,51 

gemiddelde 62,0 17,5 9,8 2,7 3,0 1,9 
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Bijlage IV : Overzicht van de meteorologische omsta ndigheden tijdens de 

referentiemetingen 

 

 

experiment RHavg (%) Tavg (°C)  Td (°C)  Vavg (m.s-1) V3,25m (m.s-1) TURBabs (m.s-1) 

1a 63,7 23,7 15,4 2,93 3,47 1,34 

1b 65,0 23,8 15,8 5,44 6 2,30 

1c 65,3 25,0 16,8 4,66 5,21 3,81 

1d 42,0 30,7 15,3 2,41 2,73 3,33 

4b 79,5 18,5 14,0 3,26 2,92 0,75 

4c 80,0 18,4 14,0 2,89 2,57 0,14 
4d 74,7 11,5 6,9 0,63 0,68 0,38 

8a 71,9 11,1 6,0 1,62 1,72 1,08 

8b 74,8 11,5 7,0 2,72 2,98 1,79 

8c 64,9 12,7 6,1 2,03 2,24 1,25 
8d 74,0 12,6 7,8 4,88 5,34 3,75 

12a 70,0 12,6 7,1 4,12 4,52 2,63 

12b 68,1 13,6 7,6 4,28 4,62 1,62 
12c 65,7 13,1 6,6 3,73 4,03 2,33 

17a 87,0 15,0 12,2 3,84 3,29 1,15 

17b 81,6 15,9 12,1 2,87 3,12 1,64 

17c 77,0 16,3 11,7 2,55 2,81 0,88 

17d 93,1 8,9 7,6 1,00 1,06 0,45 

21a 87,6 14,7 12,1 1,10 1,11 0,60 

21b 84,0 15,6 12,3 1,33 1,36 0,68 

21c 80,0 16,2 12,1 2,24 2,47 1,67 

24a 61,8 22,0 13,6 3,40 3,67 2,06 

24b 58,5 26,2 16,3 5,72 6,21 3,06 

24c 62,8 13,8 6,6 2,83 2,97 1,08 

27a 65,6 9,3 3,1 1,72 1,86 1,35 

27b 40,1 13,3 0,0 2,92 3,06 2,26 

27c 36,2 13,9 -0,8 3,93 4,29 1,94 

gemiddelde 69,4 16,3 9,8 3,00 3,20 1,68 
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Bijlage V : Overzicht van de airborne-driftreductie potentiëlen volgens vier methoden 

Hardi ISO F 110 02 Hardi ISO F 110 03 Hardi ISO LD 110 02 Hardi ISO LD 110 03 collector-
hoogte (m) A-DRPI (%) sd A-DRPII (%) sd A-DRPI (%) sd A-DRPII (%) sd A-DRPI (%) sd A-DRPII (%) sd A-DRPI (%) sd A-DRPII (%) sd 

Methode 1 

0,5 -37,3 29,8 -95,6 33,1 44,0 15,9 16,1 23,9 -24,9 85,6 -56,2 89,6 53,5 15,2 35,8 7,1 

1 -8,8 22,5 -48,3 22,9 50,6 17,0 17,7 28,3 28,3 41,3 -23,1 74,5 72,1 1,0 47,3 4,2 

2 -21,8 23,2 -79,8 34,8 39,6 20,7 10,5 24,8 -3,7 55,4 -30,0 55,9 61,8 1,8 37,0 3,6 

3 -76,6 7,0 -186,6 80,5 36,6 14,2 17,1 13,6 -85,4 111,6 -73,9 67,4 49,2 1,6 12,1 11,6 

4 -185,9 82,1 -464,2 303,1 48,3 10,4 23,7 6,9 -213,6 190,7 -146,5 88,9 37,4 10,6 -10,5 17,8 

5 -260,7 175,0 -5997,0 9247,4 50,4 5,4 19,9 6,6 -358,6 288,8 -274,1 179,8 24,8 13,2 -34,1 33,0 

A-DRPt -45,4 25,1 -125,9 43,9 43,6 14,2 16,3 17,9 -33,1 76,2 -61,7 71,4 54,6 3,3 24,4 7,1 

Methode 2 

0,5 10,9 24,6 -46,0 26,9 14,0 31,7 -24,6 44,2 -3,9 65,0 -50,9 92,0 43,4 22,8 32,6 5,8 

1 30,2 26,1 -18,5 23,7 32,1 27,7 -15,2 46,8 36,4 34,0 -19,8 76,0 68,2 3,5 45,2 1,3 

2 5,1 19,0 -32,5 18,2 6,9 39,5 -32,9 47,5 13,2 40,9 -25,3 58,0 54,3 3,9 33,7 4,6 

3 -37,4 25,2 -76,1 13,0 -18,7 40,5 -36,9 36,7 -33,7 66,2 -63,9 70,1 32,7 10,5 5,8 16,3 

4 -84,0 22,1 -133,8 28,5 -14,4 37,1 -43,1 30,4 -85,3 83,3 -125,1 92,6 10,5 8,9 -19,6 12,8 

5 -92,3 16,4 -189,2 41,2 -20,1 16,8 -70,0 25,9 -126,7 102,5 -208,4 104,8 -15,7 28,5 -46,1 16,3 

A-DRPt -5,9 15,2 -56,9 15,2 7,9 32,3 -29,5 39,2 -6,9 53,2 -54,5 73,9 43,8 9,3 20,1 6,9 

Methode 3 

0,5 20,5 21,9 -1,9 18,8 23,3 28,3 13,1 30,9 7,3 58,0 -5,4 64,2 49,5 20,4 53,0 4,1 

1 18,4 30,5 1,9 19,7 20,6 32,4 4,6 38,7 25,6 39,8 0,8 62,9 62,8 4,1 54,6 1,1 

2 -14,4 22,9 -11,2 15,3 -12,2 47,6 -11,5 39,9 -4,7 49,3 -5,1 48,7 44,9 4,7 44,4 3,8 

3 -43,4 26,3 -45,6 10,7 -23,8 42,3 -13,3 30,3 -39,5 69,1 -35,6 58,0 29,8 11,0 22,1 13,5 

4 -91,0 23,0 -79,3 21,9 -18,8 38,5 -9,7 23,3 -92,4 86,5 -72,7 71,0 7,0 9,2 8,3 9,9 

5 -92,4 16,4 -93,3 27,6 -20,1 16,8 -13,6 17,3 -126,9 102,5 -106,2 70,1 -15,8 28,5 2,4 10,9 

A-DRPt -12,2 16,1 -23,7 12,0 2,4 34,2 -2,2 30,9 -13,3 56,3 -21,9 58,2 40,4 9,9 37,0 5,4 

Methode 4 

0,5 -48,2 94,7 -134,9 347,5 55,6 21,7 49,5 30,5 -118,5 201,3 -84,8 165,5 74,5 7,6 42,7 25,6 

1 -62,5 158,6 -90,7 259,1 51,4 24,7 43,8 35,9 -101,6 196,7 -114,9 228,9 79,6 3,0 43,2 25,6 

2 -53,5 82,0 -101,9 265,0 25,5 39,8 34,3 38,8 -85,9 142,3 -130,1 252,4 65,4 5,1 38,9 25,3 

3 -184,0 81,6 -171,1 319,0 14,7 43,2 35,5 36,8 -130,4 181,1 -113,6 187,3 59,9 0,6 16,0 42,0 

4 -348,6 131,3 -207,0 309,1 12,8 41,8 33,5 23,6 -145,4 150,7 -150,0 182,0 44,1 11,2 0,3 44,1 

5 -448,8 181,8 -236,8 308,4 1,1 20,7 20,8 15,5 -183,2 145,6 -223,0 287,3 13,6 13,2 -4,7 43,6 

A-DRPt -81,3 64,4 -111,0 249,3 37,0 29,9 39,7 32,2 -106,6 164,5 -101,9 172,9 66,0 3,2 28,3 31,3 



 

 


