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1. SAMMENDRAG 

FarmTesten ”Optimering af vandfordelingen ved markvanding” har til formål at pege på 
den bedst mulige optimering af markvandingsanlæg, når der alene optimeres på van-
dingskanonen og afstand mellem vandingsspor. 

Den tidligere udarbejdede FarmTest ”Optimering af markvandingsanlæg” tilbyder en kø-
replan for en samlet optimering af markvandingsanlægget. Men en total optimering af at 
vandingsanlæg kan være bekostelig, og vil derfor i nogle tilfælde ikke være indenfor øko-
nomisk rækkevidde.  

Derfor er målsætningen med denne FarmTest at undersøge, hvad der kan opnås ved 
optimering af de mest gængse typer af vandkanoner ved underoptimale vandmængder 
og -tryk.  

Valg af vandingskanon er ikke altafgørende for vandfordelingen. Det er derimod den 
vandmængde og det vandtryk, der er til rådighed. De fabriksopgivne kastelængder er 
lavet på baggrund af afprøvning under helt vindstille forhold. FarmTestens målinger fast-
slår, at der kun kan vandes tilstrækkeligt i 70-80 pct. af de fabriksopgivne bredder ved 
beskedne vindhastigheder på 1-3 m/s. 

Selv relativt små vindhastigheder, som de 1-3 m/s FarmTesten er udført under, reducerer 
spredebredden med op til 20 meter og forringer samtidig fordelingen. Men 1-3 m/s er en 
lille vindhastighed og må betragtes som godt vandingsvejr. Derfor bør flytteafstanden 
vælges i forhold til vandfordelingen ved let vind, som må betegnes som normale forhold. 

• Med 30 m³/h kan der ikke anbefales en spredebredde på 60 m. 50 m er realistisk. 
• Det kræver 40 m³/h at opnå en spredebredde på 60 m. 
• Det kræver 50 m³/h at opnå en spredebredde på 72 m. 
• Det kræver 60 m³/h at opnå en spredebredde på 80 m. 

Sammenligning af små og store vandkanontyper af samme fabrikat viste ikke væsentlig 
forskel på vandfordelingen. Det kan derfor ikke anbefales at skifte til en mindre vandka-
nontype, ved lille vandmængde (25 m³/h). 

Indstilling af sektorvinklen (spredevinklen) var meget vanskelig, da der ikke findes et 
hjælpeværktøj i form af en gradmåler eller lignende. Det er meget kritisabelt, specielt da 
det vil være enkelt og billigt at lave et sådant værktøj. 

Dyserne i vandkanonen bør skiftes én gang årligt. Ved afprøvning af kastelængden med 
en gammel og ny plasticdyse blev det konstateret, at den nye dyse havde en kastelæng-
de på 3-4 meter mere end den gamle. Det kunne ikke ses, at den gamle dyse var slidt 
væsentligt. En ny dyse hvert år er en lille omkostning sammenholdt med tabet ved dårlig 
vandfordeling. 
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2. BAGGRUND OG FORMÅL 

FarmTesten ”Optimering af markvandingsanlæg” fra 2013 viste, at en af de helt store 
problemstillinger ved eksisterende vandingsanlæg er dårlig vandfordeling. Den optimale 
løsning er en teknisk optimering af vandingsanlægget. FarmTesten fra 2013 tilbyder en 
køreplan for et servicecheck af eksisterende vandingsanlæg. 

Det er altid anbefalelsesværdigt at kontrollere ældre vandingsanlægs vandydelse, der 
ofte er mindre end forventet. Det kan gøres for meget små midler. 

Baggrund 
En total optimering af vandingsanlæg kan være bekostelig, og vil derfor i nogle tilfælde 
ikke være indenfor økonomisk rækkevidde. Derfor er målsætningen med denne FarmTest 
at se på, hvad der kan opnås med de mest gængse typer af vandkanoner ved underop-
timale vandmængder og -tryk.  

Ved at kende de mulige vandingsbredder under virkelige forhold, kan der fortages en 
tilpasning af f.eks. vandingssporenes bredde i forhold til den tilgængelige vandmængde 
og det tilgængelige vandtryk. 

Hvis den mulige vandingsbredde så er uacceptabel, er det et argument for, at en fuld 
optimering er nødvendig. 

Formål 
Der foregår en udvikling af nye vandkanontyper, men de mest anvendte vandingskanoner 
bygger på gennemafprøvet teknologi. Teorien siger, at typer med lange strålerør kan 
kaste vandet længere end typer med kortere strålerør. Teorien siger også, at relativt høje 
stigningsvinkler medfører længere kastelængde, men til gengæld medfører det også stør-
re vindfølsomhed. Hvad er det bedste kompromis? 

I vandkanonfabrikanternes kataloger oplyses mulige kastelængder, men disse kaste-
længder er altid opnået under vindstille forhold. Hvordan er kastelængderne ved ”mark-
forhold” og underoptimale vandmængder? 

Tak til 
FarmTesten er gennemført i tæt samarbejde med Fasterholt Maskinfabrik og Scanregn. 
Tak for et godt samarbejde og for at have stillet tid, vandkanoner, vandingsmaskiner og 
areal til rådighed. 
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3. FARMTESTENS GENNEMFØRELSE 

FarmTesten er gennemført ved at afprøve de tre mest gængse vandkanonfabrikater ved 
forskellige vandmængder. Hver kanontype har et anbefalet vandmængde-interval. Ved 
den mindste vandmængde overstiges grænsen for det anbefalede ofte. Derfor er der 
afprøvet to størrelser af hver kanon ved 25 m3 vand pr. time, for at se om der er fordel 
ved at skifte til en mindre kanontype, hvis der er en meget lille vandmængde til rådighed. 

Alle kanonerne er afprøvet på to typer vandingsmaskiner. En turbinedrevet og en rotor-
drevet. De to typer fremdrift koster energi på hver sin måde:  

• Fremdrift opnået ved hjælp af rotor koster 3-5 m3/h, men intet tryktab 
• Fremdrift opnået ved hjælp af turbine koster 0,6-0,7 bar tryktab, men intet tab af 

vandmængde 

Følgende konfigurationer er afprøvet med kanontyperne: 

Tabel 1. Følgende konfigurationer er afprøvet. Ydelserne i parentesen angiver kanonens arbejdsinterval. 

 

Tabel 2. Følgende konfigurationer er afprøvet med 25 m3/h, både med kanontyperne til lille vandmængde 
og kanontyperne til almindelig vandmængde: 

 

Ved en gennemsnitlig vindhastighed der oversteg 3 m/s, blev testene stoppet til vinden 
havde lagt sig. De fleste tests er foretaget med en vindhastighed på 1-3 m/s, hvilket må 
betegnes som en svag vind, hvor der kan foretages god vanding. Vanding foretages ofte 
med større vindhastighed. 

Sektorvinklen (spredevinklen) blev tilstræbt indstillet til 210-220 grader, da det er de 
medvirkende firmaers anbefaling. Både til turbine- og rotordrevne vandingsmaskiner. 

Ud over ovenstående blev en slidt vandkanon afprøvet. Den leverede en af de forde-
lingskurver, der indgik i den tidligere FarmTest om optimering af vandingsanlæg. Formå-
let var at se, om slidtagen havde haft betydning for den dårlige vandfordeling målt i 2013, 
hvor der var en meget lille vandmængde og et lavt tryk til rådighed. 
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Metodik 

Der blev udlagt en testbane på 120 m bredde. I bredderetningen var der opsat regnmåle-
re med 5 m mellemrum. Der var tre gentagelser af hver test. Det vil sige, at der var tre 
rækker regnmålere med 10 m mellemrum. Der kørte to vandingsmaskiner forskudt men 
tæt på midten. Banen bestod af to testområder i længderetningen med 80 m mellemrum 
for at sikre, at der ikke blev overlap på grund af vinddrift fra det ene testområde til det 
andet. Det var nødvendigt at flytte både sporene og banen flere gange på grund af, at de 
store vandmængder gjorde jorden blød.  

Herunder ses en skitse over testbanen. Der var skov nord, øst og vest for testbanerne. 
Godt 100 m fra testbanen mod syd var der et læhegn.  

 
Billede 1. Skitse over testbanerne med angivelse af kompasretninger. Prikkerne angiver regnmålere. 

Over figurerne vises der en pil , der viser vindretningen. Vindhastighed er målt ved 
starten og afslutningen af afprøvningen. Den højeste værdi (m/s) er angivet ved siden af 
pilen. Pilens retning har altid udgangspunkt i at nord er opad. Pilen kan så at sige place-
res ovenpå ovenstående billede.  

 
 
 

Optimering af vandfordelingen ved markvanding  |  7 



 

Der kan have været vindstød, der oversteg det opgivne. Det blev konstateret, at der 
kunne forekomme pludselige vindstød, samt at vindretningen i nogle tilfælde varierede. 
Betydningen af skovens og læbæltets placering i forhold til testbanerne kendes ikke, men 
alle disse variable faktorer afspejler netop virkelige forhold godt.  

Der blev skiftet kanon eller dyse mellem hver test for at opnå den næste konfiguration på 
listen.  

Under nogle tests var der svag regn, men da regn falder ret jævnt, bør det ikke have be-
tydning for fordelingskurverne. Regnmængden målt i den yderste regnmåler er her fra-
draget alle målinger i de pågældende tests. 

Der er anvendt forskellige fremkørselshastigheder i forhold til den tilførte vandmængde. I 
bedømmelserne er de tildelte vandmængder derfor ikke interessante. Det er alene forde-
lingen og den mulige spredebredde, der vurderes. 

Manometre 
Der opleves i praksis, at målinger på forskellige manometre kan variere. Derfor er der kun 
anvendt to manometre i FarmTesten. Et manometer på hver vandingsmaskine. Mano-
metrene var nye ved FarmTestens start og blev flyttet mellem vandingskanonerne. 

Efter sidste måling blev manometrene sammenlignet med hinanden samt med et helt nyt 
som reference. Variationen var minimal. 

 
Billede 2. Sammenligning af de to manometre anvendt samt et nyt som reference.  
Fra venstre er: Referencemanometret, manometret fra rotormaskinen, manometret fra turbinemaskinen. 
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4. TESTRESULTATER 

Hvert fabrikat laver flere typer kanoner i forhold til anvendelsesområde og vandmængde. 
Selv indenfor samme brugsområde kan der være varianter. Vi valgte at teste de kanonty-
per, som forhandlerne sælger flest af til landbrugskunder, der bruger dem til markvan-
ding. 

Sime Ranger 

Sime Ranger er en relativ lang kanon på ca. 80 cm og med en stigvinkel på 24°. Teore-
tisk set skulle det give den længste kastelængde. Stigvinklen er, som på Komet, relativ 
stor. Det giver øget vindfølsomhed. 

Tabel 3. Fabriksdata for kastelængder sammenholdt med målte vandingsbredder (ved 4 bar).  
(Leverandøren anbefaler 80 pct. af fabrikstallene) 

Dyse Vandmængde Kastelængde 
(Fabriksoplyst) 

Vandingsbredde 
(80 pct. af fabrikstal) 

Målt vandings-
bredde (turbine)  

20 mm 30 m3/h 40,0 m 64 m 60 m 
24 mm 43 m3/h 44,5 m 71 m 70 m 
26 mm 51 m3/h 46,0 m 74 m 70 (80*) m 

(*) Vindstille forhold 

På understående billede ses de to Sime kanoner, der er afprøvet. Sime anvender som 
den eneste vertikal slagarm. Hastigheden den ene vej er væsentlig anderledes end den 
anden vej for at give at bedre dækningsmønster. 

 
Billede 3. Sime Ranger (fra 30 m³/h) og Sime Syncro (fra 15 m³/h). 
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Spredebilleder på turbinemaskine 

 
Figur 1. Sime Ranger på turbinemaskine 

Fordelingen ved 25-30-40 m3/h er rigtig pæn. Ved 50 m3/h er spredebilledet mere uens. 
Den effektive spredebredde falder, som forventet, med at vandmængden reduceres. Ved 
25 og 30 m³/h kan der vandes på ca. 60 m. Ved 40 og 50 m³/h kan der vandes på knap 
72 m ved 2,3 m/s. Når der er vindstille, kan der vandes på 80-90 m med 50 m³/h. Der skal 
anvendes større vandmængde end 50 m³/h, før der kan vandes på 80 m under ikke vind-
stille forhold, som er det normale. 

Der blev foretaget to målinger på Sime Ranger ved 50 m3/h, da første måling gav et rela-
tivt smalt spredebillede. Vindretningen eller stødvise vinde kan evt. være forklaringen. 
Næste måling blev foretaget med en anden kanon af samme type for at udelukke fejl på 
kanonen. Der kunne ikke visuelt konstateres forskelle på kanonernes indersider. Den 
først afprøvede kanon bliver sendt til undersøgelse hos Sime. Resultatet af denne under-
søgelse bliver offentliggjort på et senere tidspunkt. Det skal bemærkes, at de to målinger 
ved 50 m3/h er foretaget ved forskellig vindhastighed. I FarmTestens konklusion antages 
det at begge kanoner er i orden. 

Spredebilleder på rotormaskine 

 
Figur 2. Sime Ranger på rotormaskine 

 
 
 

Optimering af vandfordelingen ved markvanding  |  10 



 

Fordelingen er rimelig, når der ses bort fra den overfordeling på 5-10 mm, der er omkring 
vandingsmaskinen samt vindpåvirkning. Toppen omkring vandingsmaskinen er rotorens 
forbrug. Ved 25, 30 og 40 m³/h kan der ca. vandes på 60 m. Ved 50 m³/h er bredden 
større, men der kan ikke vandes på 72 m med tilstrækkelig dækning. 

Nelson SR 150 

Nelson SR 150 er ca. 70 cm lang, hvilket er ca. 10 cm mindre end Sime Ranger. Denne 
Nelson anvender en stigvinkel på 21°, mod Simes 24°. Teoretisk set skulle det give den 
en kortere kastelængde, men en mindre vindfølsomhed end Sime Ranger. 

Tabel 4. Fabriksdata for kastelængder sammenholdt med målte vandingsbredder (ved 4 bar).  
(Leverandøren anbefaler 85 pct. af fabrikstallene som absolut maksimal spredebredde) 

Dyse Vandmængde Kastelængde 
(Fabriksoplyst) 

Vandingsbredde 
(85 pct. af fabrikstal) 

Målt vandings-
bredde (turbine)  

20 mm 32 m3/h 43 m 73 m 50 m* 
23 mm 40 m3/h 46 m 78 m 66 m* 
25 mm 50 m3/h 49 m 83 m 80 m* 

(*) Målt under forhold med meget svag vind 

På understående billede ses de to Nelson kanoner, der er afprøvet. Nelson anvender 
som Komet en horisontal slagarm. Hastigheden er ens begge veje.  

 
Billede 4. Nelson SR 150 (fra 25 m³/h) og SR 100 (fra 18 m³/h). 
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Spredebilleder på turbinemaskine 

 
Figur 3. Nelson SR 150 på turbinemaskine 

Fordelingen er lidt varierende med en lille top mod syd. Det kan skyldes, at sektorvinklen 
er stillet uens. Generelt er det meget vanskeligt at stille sektorvinklen, og der findes ikke 
et hjælpeværktøj. Ved 25 og 30 m³/h kan der ikke vandes på 60 m. Ved 40 m³/h kan der 
vandes på 60 m. Ved 50 m³/h kan der vandes på 80 m ved 0,5 m/s. Ved stærkere vind vil 
bredden sandsynligvis være begrænset til 72 m. 

Spredebilleder på rotormaskine 

 
Figur 4. Nelson SR 150 på rotormaskine 

Fordelingen er rimelig, når der ses bort fra den overfordeling på 5-10 mm, der er omkring 
vandingsmaskinen. Dette skyldes rotorens forbrug. Ved 25 m³/h kan der vandes på knap 
72 m pga. svag vind og en vindretning lige bagfra. Ved 30 m³/h, med lidt mere vind, kan 
der ikke vandes på 60 m. Ved 40 m³/h kan der ca. vandes på 60 m. Ved 50 m³/h kan der 
vandes på 80 m med tilstrækkelig dækning. 

Komet 140 plus 

Komet 140 plus er ca. 70 cm lang, hvilket er samme længde som Nelson SR 150, og 10 
cm mindre end Sime Ranger. Denne Komet anvender en stigvinkel på 24°, men fås også 
med en stigvinkel på 21°. Den største vinkel skulle teoretisk set give en længere kaste-
længde end Nelson men en større vindfølsomhed. 
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Tabel 5. Fabriksdata for kastelængder sammenholdt med målte vandingsbredder (ved 4 bar).  
(Leverandøren anbefaler 80 pct. af fabrikstallene) 

Dyse Vandmængde Kastelængde 
(Fabriksoplyst) 

Vandingsbredde 
(80 pct. af fabrikstal) 

Målt vandings-
bredde (turbine)  

20 mm 31 m3/h 41 m 66 m 50 (72)* m 
23 mm 41 m3/h 44 m 70 m 60 m 
26 mm 52 m3/h 47 m 75 m 72 m 

(*) De 72 m blev opnået under vindstille forhold 

På understående billede ses de to Komet kanoner, der er afprøvet. Komet anvender som 
Nelson en horisontal slagarm. Hastigheden den ene vej er anderledes end den anden vej 
for at give at bedre dækningsmønster. 

 
Billede 5. Komet 140 plus (fra 30 m³/h) og 101 plus (fra 15 m³/h) 

Spredebilleder på turbinemaskine 

 
Figur 5. Komet 140 plus på turbinemaskine 

Fordelingen var noget varierende ved de små vandmængder ved 2,6-3,0 m/s. Vinden har 
påvirket vandfordelingen, men 2,5-3,0 m/s er en relativ lav vindhastighed, som nok ikke 
vil medføre at vandingen indstilles. Der kunne vandes på godt 50 m med 25 m³/h og på 
knap 60 m med 30 m³/h men med forskudt spredebillede. Afprøvningen med 30 m³/h blev 
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lavet om grundet dårligt spredebillede. Ved 0,0 m/s blev der opnået et pænt spredebillede 
på ca. 72 m arbejdsbredde. Ved 40 m³/h kunne der vandes på 60 m, og ved 50 m³/h 
kunne der vandes på 72 m. Vindhastigheden er altså altafgørende for den mulige spre-
debredde. Der bør vælges vandingsbredde efter let vind (1-3 m/s), da det er normalen. 

Spredebilleder på rotormaskine 

 
Figur 6. Komet 140 plus på rotormaskine 

Fordelingen er rimelig, når der ses bort fra den overfordeling på 5-10 mm, der er omkring 
vandingsmaskinen. Dette er rotorens forbrug. Ved 25 m³/h kan der ikke vandes på 60 m. 
Ved 30 m³/h kan der vandes på 66 m under vindstille forhold. Ved 40 m³/h kan der van-
des på 72 m. Ved 50 m³/h kan der vandes på 80 m med tilstrækkelig dækning, selvom 
det blæser 2,0 m/s. 
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5. SAMMENLIGNING AF TYPER OG VANDMÆNGDER 

Hvis man sammenholder de forskellige kanontyper med samme vandmængde, fremgår 
eventuelle forskelle. Opmærksomheden henledes på, at vindforholdene ikke nødvendig-
vis har været sammenlignelige. Selvom vindhastigheden ca. er den samme, kan forskel-
lig vindretning medføre forskelle i spredebilledet. 

Fordeling ved 30 m3/h 

 
Figur 7. De tre kanontypers vandingskurver ved 30 m³/h på turbinemaskine 

Komet 140 kan sprede vandet på 66 m under vindstille forhold. Sime Ranger og Nelson 
SR 150 er afprøvet ved næsten samme vindforhold. Toppen i hver side kan eventuelt 
skyldes en uens indstillet sektorvinkel. Sime Ranger kan sprede vandet på næsten 60 m, 
og Nelson SR 150 på 50 m. 

 
Figur 8. De tre kanontypers vandingskurver ved 30 m³/h på rotormaskine 

Komet 140 kan sprede vandet på 66 m under vindstille forhold. Sime Ranger kan fordele 
vandet forskudt på ca. 60 m ved 1,5 m/s. Nelson SR 150 kan fordele vandet på ca. 50 m 
ved 2,3 m/s. 
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Den samlede konklusion for en vandmængde på 30 m³/h ved 4 bar er, at under normale 
vandingsforhold (med lidt vind) kan der ikke vandes på 60 m. 50 m er mere realistisk.  

Fordeling ved 40 m3/h 

 
Figur 9. De tre kanontypers vandingskurver ved 40 m³/h på turbinemaskine 

Alle er afprøvet ved næsten samme vindhastighed men med forskellig vindretning. Forde-
lingen er meget ensartet. Sime Ranger kan sprede vandet på knap 72 m. Nelson SR 150 
på 66 m. Komet kan sprede på ca. 60 m ved lidt større vindstyrke. 

 
Figur 10. De tre kanontypers vandingskurver ved 40 m³/h på rotormaskine 

Her er vindstyrken forskellig ved alle tre målinger. Ved 1,5 m/s kan Sime Ranger sprede 
forskudt på 60 m. Komet 140 kan sprede på knap 72 m ved 2,0 m/s. Nelson SR 150 kan 
sprede på under 60 m ved 2,5 m/s. 

Den samlede konklusion for en vandmængde på 40 m³/h ved 4 bar er, at under normale 
vandingsforhold (med lidt vind) kan der vandes på 60 m bredde.  
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Fordeling ved 50 m3/h 

 
Figur 11. De tre kanontypers vandingskurver ved 50 m³/h på turbinemaskine 

Alle afprøvninger er foretaget med ingen eller lav vindhastighed. Nelson SR 150 og Ko-
met 140 har pæne spredebilleder. Sime Ranger har et mere uens spredebillede, selvom 
der var helt vindstille. Måske er sektorvinklen forkert indstillet. Sime og Nelson opnåede 
en spredebredde på 80 m. Komet ca. 72 m, med 1,5 m/s i stedet for 0,0-0,5 m/s. 

 
Figur 12. De tre kanontypers vandingskurver ved 50 m³/h på rotormaskine 

Her er vindhastigheden 2,0-2,5 m/s. Nelson SR 150 og Komet 140 opnåede en sprede-
bredde på 80 m. Simes Ranger kan ikke opnå en spredebredde på 72 m. Spredebilledet 
ser ud til at være påvirket af de 2,5 m/s.  

Den samlede konklusion for en vandmængde på 50 m³/h ved 4 bar er, at under normale 
vandingsforhold (med lidt vind) kan der vandes på 72 m bredde. Vanding på 80 m bredde 
vil kræve mere end 50 m³/h for at opnå en tilfredsstillende fordeling, når der ikke er vind-
stille. 

Der er herved god overensstemmelse mellem målingerne, og de anbefalinger der blev 
givet i FarmTesten fra 2013. Den nødvendige vandmængde i forhold til vandingsbredde 
ses i Tabel 6. Anbefalingerne for at opnå 80 og 105 m er erfaringsbaserede vurderinger. 
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Tabel 6. Vejledende nødvendig vandydelse og vandtryk for at opnå de forskellige spredebredder 

Effektiv spredebredde 60 m 72 m 80 m 105 m 

Vejledende nødvendig 
vandydelse og vandtryk 

40 m3/h 
4 bar 

50 m3/h 
4 bar 

60 m3/h 
5 bar 

95 m3/h 
6 bar 
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6. UNDEROPTIMALE VANDMÆNGDER OG SLIDTAGE 

Giver en lille vandkanon bedre vandfordeling ved små vandmængder? 

Det har været overvejet, om der kunne være ide i at skifte en eksisterende vandingska-
non ud med en mindre type, som er beregnet til en mindre vandmængde. Hvis situatio-
nen var den, at der var en meget lille vandmængde til rådighed, og der ikke var økono-
misk råderum til en optimering af boring, pumpe og eventuelt jordledningsrør, kunne det 
være aktuelt. 

Der er afprøvet to typer Sime, Nelson og Komet kanoner. Den almindelige størrelse som 
er anvendt i de øvrige afprøvninger samt en mindre. Resultaterne kan ses herunder. 

 
Figur 13. Sime Ranger og Syncro afprøvet med 25 m³/h og 4 bar på turbinemaskine 

 
Figur 14. Sime Ranger og Syncro afprøvet med 25 m³/h og 4 bar på rotormaskine 
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Figur 15. Nelson SR 150 og SR 100 afprøvet med 25 m³/h og 4 bar på turbinemaskine 

 
Figur 16. Nelson SR 150 og SR 100 afprøvet med 25 m³/h og 4 bar på rotormaskine 

 
Figur 17. Komet 140 plus og 101 plus afprøvet med 25 m³/h og 4 bar på turbinemaskine 
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Figur 18. Komet 140 plus og 101 plus afprøvet med 25 m³/h og 4 bar på rotormaskine 

Der er meget små forskelle mellem den lille og store type kanon ved alle fabrikater. For-
skellene kan lige så godt skyldes forskelle i vindhastighed og vindretning. På den bag-
grund kan det ikke anbefales at skifte til en mindre kanontype ved 25 m³/h og 4 bar.  

Konsekvens af let vindpåvirkning 

Ved to afprøvninger valgte vi at gentage testen, da første resultat var meget ringe. Her-
under sammenholdes første og anden test. Anden test er foretaget ved 0,0 m/s. Første 
test ved hhv. 2,3 og 2,6 m/s. 

 
Figur 19. To afprøvninger blev taget om. Herover kan afprøvning et og to sammenlignes. 
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Det ses at vindstyrke og retning har stor betydning for vandfordelingen. Det er overra-
skende, hvor lille vindhastighed der skal til for at påvirke spredebilledet væsentligt og 
reducere spredebredden. Denne viden er et stærkt argument for ikke at anvende større 
spredebredde, end anbefalet i Tabel 6. 

Konsekvens af for stor dysestørrelse i rotoren 

På gamle rotormaskiner oplever man til tider, at dysen på rotoren tilstoppes med rustfla-
der mv. Hvis dysens hul laves større under rensning, eller hvis hullet bores op for at und-
gå tilstopning, har det store konsekvenser for vandfordelingen. Hvis hullet i en 4,5 mm 
dyse laves til et 6,0 mm hul, vil der næsten ske en fordobling af hullets areal og vand-
ydelse. 

 
Figur 20. Rotormaskine udstyret med 4,5 og 6,0 mm dyser i rotoren (samme kanon og vandmængde) 

Som det ses i Figur 20 forøges overfordelingen omkring vandingsmaskinen væsentligt 
ved anvendelse at den større dyse. Derfor bør beskadigede dyser udskiftes. 
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Konsekvens af slidt kanon og dyse 

Der blev afprøvet en kanon med meget slør i drejemekanismen og bremsen. Det var en 
af de kanoner, som blev afprøvet i FarmTesten fra 2013, og som gav en meget dårlig 
fordeling primært på grund af lille vandmængde og -tryk. Men spørgsmålet var, om kano-
nens tilstand havde haft en medindflydelse? 

Den slidte drejemekanisme betød, at kanonen drejede noget langsommere end normalt, 
men fordelingskurven viste en rimelig pæn fordeling. Slidtagen havde ikke stor negativ 
effekt. 

 
Figur 21. Vandfordelingen med den slidte Komet 101 var overraskende pæn. 

Den slidte dyse i kanonen havde derimod stor negativ betydning. Når dysen i en van-
dingskanon sidder fast, trækkes den ofte fri med en vandpumpetang eller lignende. Her-
ved beskadiges dysens inderside. Der må også forventes et vist generelt slid. Specielt på 
aluminiumsdyser ses der tæringsskader. Vi målte kastelængden med en kanon udstyret 
med en gammel og en ny plasticdyse af samme type og størrelse.  

Den gamle plasticdyse så visuelt fin ud uden store skrammer og mærker. Men på trods af 
det var kastelængden 3-4 m længere, da der blev monteret en ny dyse i stedet for.  

 
Billede 6. Man kan ikke se om en dyse er slidt. 
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Billede 7. Kastelængden blev forøget med 3-4 meter ved montering af en ny dyse. Landmålerstokkene 
markerer forskellen. 

Man kan med andre ord ikke se på en dyse, om den bør udskiftes eller ej. Derfor anbefa-
les det, at dyser skiftes en gang om året. Det er en lille omkostning i forhold til, hvad dår-
lig vandfordeling vil koste gennem en hel vandingssæson.  
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7. KONKLUSION 

En total optimering af et vandingsanlæg kan være bekostelig og vil derfor i nogle tilfælde 
ikke være indenfor økonomisk rækkevidde. Derfor var målsætningen med denne Farm-
Test at se på, hvad der kan opnås med de mest gængse typer af vandkanoner ved un-
deroptimale vandmængder og -tryk.  

• Teorien siger, at en vandingskanon med langt strålerør giver længst arbejds-
bredde. Afprøvningerne i denne FarmTest underbygger ikke umiddelbart dette. 
Specielt ikke ved den højeste vandmængde (50 m³/h). 

• Det kan der være andre forklaringer på end strålerørets længde. Kanonen med 
langt strålerør havde samtidig en relativ stor stigvinkel på 24°, mod 21° på en af 
de andre. Stor stigvinkel giver teoretisk set lang kastelængde, men også større 
vindfølsomhed. Større vindfølsomhed kan måske være forklaringen på, at denne 
kanon kun havde dårlig vandfordeling ved 50 m³/h, hvor strålen nåede højere op. 

• Kombinationen - langt strålerør og 21° stigvinkel - kunne være interessant under 
let blæsende forhold, som er normalt i de områder af Danmark, hvor der vandes. 

• Vindretningen har ofte større betydning end vindhastigheden. 
• Valg af kanontype er ikke altafgørende for fordelingen. Det er derimod den 

vandmængde og det vandtryk, der er til rådighed. 
• De fabriksopgivne kastelængder er lavet på baggrund af afprøvning under helt 

vindstille forhold. FarmTestens målinger fastslår, at der kun kan vandes tilstræk-
keligt i 70-80 pct. af de fabriksopgivne bredder. Der skal tages udgangspunkt i, at 
der oftest er lidt vind i Danmark. 

Selv relativt små vindhastigheder, som de 1-3 m/s FarmTesten er udført under, reducerer 
spredebredden med op til 20 meter og forringer fordelingen. Men 1-3 m/s er en lille vind-
hastighed og må betragtes som godt vandingsvejr. Derfor bør flytteafstanden vælges i 
forhold til vandfordelingen ved let blæst, som er det normale. 

• Med 30 m³/h kan der ikke anbefales en spredebredde på 60 m. 50 m er realistisk. 
• Det kræver 40 m³/h at opnå en spredebredde på 60 m. 
• Det kræver 50 m³/h at opnå en spredebredde på 72 m. 
• Det kræver 60 m³/h at opnå en spredebredde på 80 m. 

Ved små vandmængder kunne man forestille sig, at det kunne give en bedre vandforde-
ling at anvende en mindre kanontype, der er lavet til et mindre vandflow. Sammenlignen-
de afprøvninger af almindelige og små vandkanoner viste dog ingen væsentlig forskel. 

Indstilling af sektorvinklen (spredevinklen) var meget vanskeligt, da der ikke findes et 
hjælpeværktøj i form af en gradmåler eller lignende. Det er meget kritisabelt, specielt da 
det vil være simpelt og billigt at lave et sådant værktøj. 

Dyserne i vandkanonen bør skiftes én gang årligt. Ved afprøvning af kastelængden med 
en gammel og ny plasticdyse blev det konstateret, at den nye dyse havde en kastelæng-
de på 3-4 meter mere end den gamle. Det kunne ikke ses på den gamle dyse, at den var 
slidt væsentligt. En ny dyse er en lille omkostning sammenholdt med tabet ved dårlig 
vandfordeling. 
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