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Vindafdrift kan forårsage transport af pesti-
cider til områder uden for den sprøjtede
mark. Det kan betyde ukontrolleret forure-
ning af det omgivende miljø, herunder føl-
somme nabomarker, vandløb samt dyreliv.
Teknik til reduktion af vindafdrift er derfor
uhyre aktuel. Her kan nævnes lavdriftdyser,
luftinjektionsdyser, luftassisterede sprøjter
samt afskærmning af bom.

Reduktion af vindafdriften må imidlertid
ikke føre til lavere biologisk effekt og for-
urening af andre områder, f.eks. tab på
jordoverfladen som følge af en for grov
væskeforstøvning.

Denne Grøn Viden omhandler undersø-
gelser af lavdrift- og luftinjektionsdyser, og
deres effekt med hensyn til reduktion af
vindafdrift.

Sprøjtedyser til reduktion af
vindafdrift

Væskeforstøvning. Øverst standard fladsprededyse,
nederst luftinjektionsdyse.

MARKBRUG
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Vindafdriftstabet kan variere fra
næsten 0 til 30% af den udsprøj-
tede mængde, alt afhængigt af
den anvendte teknik, timing/
håndtering og ikke mindst af
de meteorologiske forhold.

Ofte foretages den kemiske
plantepleje i morgentimerne, hvor
der er næsten vindstille. I sådanne
tilfælde er vindafdriften minimal
og næsten altid under 1-2% af
den udsprøjtede mængde. Tabet
på grund af vindafdrift er normalt
ikke en målbar faktor med hensyn
til reduktion i den biologiske ef-
fekt. Problemet med vindafdriften
er derimod, at der mistes kontrol
over en vis del af pesticiderne,
hvilket kan forårsage miljøforure-
ninger, herunder beskadigelse af
følsomme naboafgrøder samt for-
urening af vandløb. Samtidig vil
fordelingen af sprøjtevæsken på
marken være forringet på grund
af vindens påvirkning.

To typer vindafdrift
Vindafdrift kan opstå på to måder,
nemlig emissionstab og partikel-
tab.

Emissionstabet skyldes den
kemiske sammensætning af pe-
sticidet. Udbringningsteknikken
kan således ikke ændre dette tab.
Tabet opstår kun fra pesticider,

der er sammensat således, at det
aktive stof fordamper sammen
med væsken. Dette gælder f.eks.,
når det aktive stof består af en
esterforbindelse. I langt de fleste
tilfælde er dette ikke tilfældet,
hvorfor vindafdriften først og
fremmest kan henføres til partikel-
tabet.

Partikeltabet kan således defi-
neres som vindens transport af
dråber væk fra det tilsigtede mål-
område. Partikeltabet opdeles
ofte i henholdsvis luftbåren afdrift
og sedimentationsafdrift, hvor
den luftbårne afdrift består af me-
get små dråber, og sedimenta-
tionsafdriften består af de største
flytbare dråber. Den luftbårne af-
drift kan lettere bevæge sig med
vinden over længere strækninger,
hvorimod sedimentationsafdriften
kun måles inden for de nærmeste
meter fra sprøjten. Sedimenta-
tionsafdriften har således interesse
i forbindelse med sprøjtefri zoner/
bufferzoner.

Tekniske årsager til
vindafdrift
De vigtigste tekniske parametre,
der har betydning for vindafdrift-
en, er dråbestørrelsen, kørehastig-
heden, bomhøjden samt sprøjte-
teknikken.

Dysetype og -størrelse er, ved
et givet væsketryk og en sprøjte-
væske med en given overflade-
spænding, bestemmende for for-
støvningen i væskedråber: dråbe-
størrelsesfordelingen.

Antallet af afdriftsfarlige små
dråber øges ved valg af små dyser
og ved arbejde med et stort
væsketryk.

Ved øget fremkørselshastighed
øges risikoen for vindafdrift, idet
det giver mulighed for, at også
større dråber kan blæses ud af
sprøjtedouchen.

Bomhøjden, som er afstanden
mellem sprøjtedyse og afgrøde, er
ligeledes en vigtig parameter for
vindafdrift. Jo større bomhøjde, jo
større vindafdrift. Det skyldes, at
den tid det tager, før dråberne når
afgrøden, øges ved større bom-
højde. Dråberne er således udsat
for vind i længere tid.

Den anvendte sprøjteteknik
kan også have stor betydning for
vindafdriftens størrelse. Reduktion
af vindafdrift kan opnås ved af-
skærmning af sprøjtebom, luft-
assisterede sprøjter samt lavdrift-
og luftinjektionsdyser.

Denne undersøgelse af vindafdrift
omhandler kun lavdrift- og luft-
injektionsdyserne.

Dysetyper
Reduktion af vindafdrift kan gen-
nemføres ved at vælge standard-
dyser, der producerer store dråber.
Alt andet lige vil en forøgelse af
dråbestørrelsen give en reduktion
i vindafdriften. Det har derfor i
mange år været praksis at redu-
cere vindafdriften ved at udføre
sprøjtningen med et lavere væske-
tryk ved anvendelse af standard
fladsprededyser. Herved opnås et
mindre væskeflow samt større
dråber.

Lavdriftsdyserne har imidlertid
også været meget anvendt. Forde-
len ved disse dyser er, at væske-
tryk og -flow kan bibeholdes,

Ved arbejde med kemisk
plantepleje vil en vis del af de
anvendte pesticider drive med
vinden og blive ført uden for
det behandlede område.
Denne andel benævnes vind-
afdrift.
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samtidig med at dråbestørrelsen
forøges. Lavdriftdyser er alminde-
lige fladsprededyser med en re-
striktorindsats i indgangssiden på
dysen.

I de seneste par år er det imid-
lertid blevet meget anvendt i prak-
sis at benytte de såkaldte luftinjek-
tionsdyser. Princippet ved disse dy-
ser er, at luft suges ind i en væske-
strøm via 2 huller i dysen, hvoref-
ter luft og væske blandes, inden
dråbegenereringen finder sted.
Disse dyser har vist sig at forøge
dråbestørrelsen markant, samtidig
med at væskeflow og -tryk er
sammenlignelige med almindelige
fladsprededyser i samme størrelse.
Der findes forskellige fabrikater og
design af luftinjektionsdyserne.

Forsøg og udførelse
Dråbestørrelsen er en vigtig para-
meter til vurdering af størrelsen af
vindafdriften fra en given dyse,
men dråbestørrelsen er imidlertid
ikke tilstrækkelig til at kunne give
en fyldestgørende vurdering af ri-
sikoen for afdrift ved anvendelse
af forskellige dysetyper. Dråbe-
hastighed, dysevinkel og afskærm-
ning kan også have betydning for
vindafdriftens størrelse.

Dyser og forsøgskombination-
er i denne undersøgelse fremgår
af tabel 1. Standard fladsprede-
dysen Hardi S4110-14 er medta-
get som referencedyse for såvel
lavdrift som luftinjektionsdyserne.
Det skal bemærkes, at væske-
flowet fra de testede dyser  i de
fleste tilfælde er lavere end
væskeflowet fra referencedysen.
Der er altså anvendt mindre dyse-

størrelser, som alt andet lige bety-
der større risici for vindafdrift.

Visuelle undersøgelser
Visuelle undersøgelser blev gen-
nemført ved 2 forskellige forsøg
ved sammenligning af standard
fladsprededysen og en luftinjek-
tionsdyse. Dyserne blev placeret i
en køreskinne, som bevægede sig
med en hastighed på 2 meter i
sekundet (m/s).

Som sprøjtevæske blev der
anvendt rent vand og rent vand
tilsat spredemiddel, hvilket redu-
cerer væskens overfladespæn-
ding. Sprøjtevæsken blev opsam-
let på henholdsvis filterpapir og i
petriskåle, indeholdende silikone-
olie. Dråberne i petriskålene blev
fotograferet igennem et mikro-
skop.

Analyser af dråberne
Dråbeanalyserne blev udført ved
brug af laserbaseret måleudstyr.
Målingen foregår i et lille måle-
volumen, der dannes ved at to la-
serstråler skærer hinanden. Er dy-
sen stationær fås et detaljeret bil-
lede af forholdene i dette skæ-
ringspunkt. For at øge det område
i sprøjtedouchen, hvor dråberne
analyseres, er det nødvendigt, at
målevoluminet og sprøjtedouchen
bevæger sig relativt i forhold til
hinanden. Ved disse analyser var
målevoluminet stationært, hvori-
mod sprøjtedysen bevægede sig
med en bestemt hastighed og i et
bestemt mønster.

Dysen placeres i et x-y bord
med bevægelighed inden for et
kvadrat med sider på 1,8 m. Ved
anvendelse af en PLC-styring kan

Tabel 1. Dyser, der indgik i forsøget

Dyse

Standard fladsprededyse

Bredvinklet fladsprededyse

Lavdriftsdyser

Luftinjektionsdyser

Hardi SL4110-10

Hardi S4110-14 110

liter pr. minbar

110

110
110

120
110

120
120
110

2,5

3

3

3
3

3

5
5

3

0,82

0,58

0,54
0,74
0,59
0,60

0,61
0,80
0,78

Hardi SL4110-12
Lechler AD120-015

Lurmark DB015F120
Lurmark DB015F120

Lurmark LD015110

Turbo TeeJet TT110015-VP

TeeJet AI110015-VS

Spredevinkel Dysetryk Dyseydelse
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dysen programmeres til at gen-
nemkøre et bestemt mønster, såle-
des at en repræsentativ måling af
dråberne i et bestemt horisontalt
tværsnit kan opnås.

Den lodrette afstand fra dyse
til målefladen er ved disse målinger
fastsat til 0,35 m.

Der opsamles og analyseres ca.
10.000 dråber pr. analyse,  hvilket
er nødvendigt for at opnå et re-
præsentativt billede af dråberne.
Hver enkelt analyse gentages 3
gange.

Måling af vindafdrift i
vindtunnel
Måling af vindafdrift foregår ved,
at en enkelt dyse placeres i en
vindtunnel med et tværsnit på
3 x 2 m samt en længde på 7 m
(se figur 1).

Luften trækkes igennem vind-
tunnelen, og dysen placeres i 0,6
m´s højde fra gulvet. Under dysen
findes en “kunstig” græsoverflade
med dræn, hvilket hindrer dråber i
at reflektere. Afdriften opsamles
på 2,0 mm polyetylen-snore.

Den luftbårne afdrift opsamles
på 6 opsamlingssnore, placeret
i vindretningen, 2 m fra sprøjte-
douchens centrum. De 6 snore
placeres i en vertikal afstand på
100, 200, 300, 400, 500 og 600
mm over gulvet.

Sedimentationsafdriften op-
samles på snore placeret 100 mm
over gulvet og i forskellige af-
stande fra dysen.

Sprøjtevæsken består af en
0,2% traceropløsning tilsat sprede-
middel. Spredemiddel tilsættes for
at sprøjtevæsken skal have samme
overfladespænding, som normalt
anvendes i praksis. Ved hvert for-
søg sprøjter dysen i 10 sekunder.
Herefter analyseres opsamlings-
snorene.

Alle forsøgene gennemføres
ved vindhastigheder på 2, 4 og 6
m/s.  Hver enkelt forsøg gennem-
føres 3 gange.

Vindtunnelmålingerne er ud-
ført i laboratoriet på Silsoe Re-
search Institute, England.

Resultater af de visuelle
undersøgelser

Resultatet fra opsamling på filter-
papir ses i figur 2 og 3. Her ses ty-
delige forskelle i overfladedæk-
ningen fra en standard fladsprede-
dyse og en luftinjektionsdyse. I
begge forsøg blev der udsprøjtet
samme mængde sprøjtevæske,
men overfladedækningen viste sig
at være betydelig bedre ved for-
støvning fra en standard flad-
sprededyse end forstøvningen fra
en luftinjektionsdyse. Dette skyldes
at forstøvningen fra luftinjektions-
dysen er grovere end forstøvnin-
gen fra standard fladsprededysen.
En grov forstøvning kan have en
negativ indflydelse på den biologi-
ske effekt, men en positiv indvirk-
ning i forbindelse med reduktion
af vindafdrift.

Resultatet fra fotograferingen
af dråber opsamlet i petriskåle
fremgår af figur 4 og 5. Her ses
også en tydelig forskel i dråbe-
forstøvningen fra de 2 dysetyper.

100 mm

5000 mm
2000 mm

600 mm

Vindhastighed
2, 4 eller 6 m/sOpsamlingssnore

Figur 1. Forsøgsopstilling i måleområdet i vindtunnelen.
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Standard fladsprededysen produ-
cerer mange små dråber, medens
luftinjektionsdysen fortrinsvis pro-
ducerer store dråber.

Ved forstøvning af vand og
spredemiddel i luftinjektionsdysen
fremtræder dråberne som sorte,
sfæriske partikler. Dette billede
fremtræder ikke i forbindelse med
forstøvning i standardfladsprede-
dysen. Dog kan der observeres få
luftbobler på enkelte af de største
dråber. Dannelsen af luftbobler i
forbindelse med forstøvningen er
altså afhængig af væskens over-
fladespænding. Visuelt tyder det
på, at de dannede luftbobler for-
trinsvis befinder sig på dråbens
overflade og derved danner en
skal omkring væskedråben. Billed-
feltet i figur 4 og 5 er 3,8 x 5 mm.

Visuelt har tilsætning af
spredemiddel ikke betydet en stor
ændring i dråbestørrelsen. Det må
derfor formodes, at afdriftseffek-
ten er bibeholdt.

Figur 4. Mikroskopibilleder af dråber, 0,1 m lodret under dyse, fra en
standard fladsprededyse ved forstøvning af vand samt vand tilsat
spredemiddel.

Figur 5. Mikroskopibilleder af dråber, 0,1 m lodret under dyse, fra en
luftinjektionsdyse ved forstøvning af vand samt vand tilsat spredemiddel.

Figur 2. Overfladedækning efter sprøjtning med standard fladsprededyse ved forstøvning af vand tilsat sprede-
middel.

Figur 3. Overfladedækning efter sprøjtning med luftinjektionsdyse ved forstøvning af vand tilsat spredemiddel.

0,6 m fra dyse 0,3 m fra dyse Lodret under dyse

Vand Vand + 0,1% spredemiddel
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Analyser af dråbestørrelser
Resultatet fra dråbeanalyserne
fremgår af figur 6. Figuren viser
middel volumendråbestørrelsen
(VMD) for de enkelte dyser, mens
figur 7 viser volumenandelen af
dråber under 100 µm, og figur 8
viser hastigheden for dråberne
mindre end 100 µm. Da det er drå-
ber under 100 µm, der er mest til-
bøjelige til at drive med vinden, vil
disse værdier være et godt udtryk
for potentialet for vindafdriften
under markforhold.

Sammenlignet med reference-
dysen (Hardi S4110-14) er dråbe-
voluminet under 100 µm reduceret
med 17-60% for lavdriftdyserne og
84-93% for luftinjektionsdyserne.
Samtidig med, at antallet af afdrifts-
farlige dråber er markant lavere for
luftinjektionsdyserne, er dråbe-
størrelsen markant større end for
såvel lavdrift- som referencedysen.

Det er dråbernes samlede ind-
hold af bevægelsesenergi, der er
afgørende for, om de når målet
(afgrøden) uden at blive indfanget
af vinden. Det er derfor en kombi-
nation af såvel dråbestørrelse som
-hastighed, der er medbestem-
mende for vurderingen af en dyses
risiko for vindafdrift.  Af figur 8
fremgår det, at middeldråbehas-
tigheden for de afdriftsfarlige drå-
ber generelt er lidt mindre for såvel
lavdriftdyserne som for  luftinjek-
tionsdyserne sammenlignet med
referencedysen.

Den lavere dråbehastighed må
dog alt andet lige forventes kun at
få ringe betydning, idet dråbe-
størrelsen for de enkelte lavdrift-
og luftinjektionsdyser er op til dob-
belt så stor som dråbestørrelsen
for referencedysen.

Figur  7. Dråbevolumen under 100 µm fra de enkelte dyser.
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kelte dyser.

V
o

lu
m

e 
m

ed
ia

n
 d

ia
m

et
er

, u
m

600

500

400

300

200

100

0
S4110-14 SL4110-10 SL4110-12 AD120-015 TT110015-VP AI110015-VSLD015110 DB015F120

-3 bar
DB015F120

-5 bar

Reference dyse Lavdrift dyser Luftinjektions dyser



7MARKBRUG ✿  NR. 220, 2000

Resultater af undersøgelser
i vindtunnel
Resultaterne fremgår af figur 9 og
10. Figur 9 viser resultaterne fra
måling af den luftbårne afdrift.
Her er den samlede væskemæng-
de, der passerer gennem et lodret
snit i en afstand på 2 m fra dysen,
beregnet.

Resultaterne er angivet ved en
lufthastighed på henholdsvis 2, 4
og 6 m/s i vindtunnelen.

Det ses umiddelbart, at den luft-
bårne afdrift fra luftinjektions-
dyserne er markant lavere end
den luftbårne afdrift fra såvel
lavdrift som referencedysen.

Statistisk var størrelsen af
den luftbårne afdrift for lavdrift-
dyserne målt ved 2 m/s, på linie
med referencedysen. Derimod var
den luftbårne afdrift for luftinjek-
tionsdyserne betydeligt lavere
end referencedysen.

Figur 10. Sedimentationsafdrift ved en lufthastighed på 6 m/s, målt i 2, 3, 4
og 5 m´s afstand fra dysen.

Ved en lufthastighed på 4 og 6
m/s i vindtunnelen var størrelsen
af den luftbårne afdrift for
TT110015-VP, LD015110 samt
luftinjektionsdyserne signifikant
lavere end den luftbårne afdrift
for referencedysen. De øvrige dy-
ser var på linie med reference-
dysen.

Til sammenligning af dyse-
typerne kan nævnes, at størrel-
sen af den luftbårne afdrift målt
ved en lufthastighed på 2 m/s fra
referencedysen er den samme
som den luftbårne afdrift fra
DB015F120-3bar, målt ved 6 m/s.

Sedimentationsafdriften er
angivet i figur 10. Sedimenta-
tionsafdriften har betydning i
forbindelse med spørgsmålet
om bufferzoner, altså hvor tæt
på f.eks. et vandløb det er muligt
at sprøjte uden det forurenes.

Figur 10 viser den opsamlede
væskemængde i 2, 3, 4 og 5 m
afstand fra dysen. Væskemæng-
den er normaliseret til et dyseflow
på 0,6 l pr. minut for samtlige dy-
ser. Ingen af dyserne havde større
sedimentationsafdrift ved måling i
vindtunnelen end referencedysen.

Statistisk var størrelsen af sedi-
mentationsafdriften for lavdrift-
dyserne, SL 4110-10 og SL4110-
12 på linie med referencedysen.
De øvrige lavdriftdyser samt
luftinjektionsdyserne var signifi-
kant lavere end referencedysen.

Sedimentationsafdriften for
alle luftinjektionsdyserne var la-
vere end afdriften for lavdrift-
dyserne.

Figur  9. Luftbåren afdrift, målt i et lodret snit i vindretningen 2 m fra dysen.

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8

Lufthastighed, m/s

Reference dyse
S4110-14

Lavdrifts dyser
SL4110-10
SL4110-12
AD120-015
TT110015-VP
LD015110

Luftinjektions dyser
DB015F120-5 bar
DB015F120-3 bar
AI110015-VS

Lu
ft

b
år

en
 a

fd
ri

ft
, %

 a
f 

u
d

sp
rø

jt
et

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Vandret afstand fra dyse, m

N
o

rm
al

is
er

et
 o

p
sa

m
le

t 
væ

sk
em

æ
n

g
d

e,
 u

l

Reference dyse

S4110-14

Lavdrifts dyser
SL4110-10

SL4110-12
AD120-015
TT110015-VP
LD015110

Luftinjektions dyser
DB015F120-5 bar

DB015F120-3 bar

AI110015-VS



8 N
O

RDISK MILJØMÆ

RKE

Grøn Viden indeholder resultater og erfarin-
ger fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en husdyr-, en
markbrugs- og en havebrugsserie, der alle
henvender sig til konsulenter og interes-
serede jordbrugere i videste betydning.

Abonnement kan tegnes hos
Danmarks JordbrugsForskning,
Forskningscenter Foulum,
Postboks 50, 8830  Tjele. Tlf. 89 99 16 15.

Prisen for 2000:
Markbrugsserien kr. 210, husdyrbrugsserien
kr. 150 og havebrugsserien kr. 125.

Adresseændringer meddeles særskilt
for de tre serier til postvæsenet.

Redaktør: Britt-Ea Jensen og
Anders Correll (ansvarshavende)
Danmarks JordbrugsForskning

ISSN 1397-985X

MARKBRUG ✿  NR. 220, 2000

Konklusion

Både analyserne af dråberne og
målingerne i vindtunnel viser, at
lavdriftdyserne har samme eller
lavere potentiale for vindafdrift
end referencedysen, mens luft-
injektionsdyserne er istand til at
reducere vindafdriften yderligere.
De testede dyser har således væ-
ret i stand til at reducere væske-
flowet uden samtidig at øge
afdriftsrisikoen.

Lavdriftdyser
• Antallet af afdriftsfarlige dråber

under 100 µm er reduceret
med 17- 60 % sammenlignet
med referencedysen.

• Middelvolumendråbestørrelsen
er målt til at være mellem 221
µm og 271 µm. (Reference-
dysen: 219 µm).

• Såvel den luftbårne som sedi-
mentationsafdriften målt i
vindtunnel var på linie med
eller lavere end afdriften fra
referencedysen

Luftinjektionsdyser
• Visuelle undersøgelser viser

at luftinjektionsdyserne produ-
cerer større dråber end refe-
rencedysen. Ved tilsætning af
spredemiddel i vandet ses, at
der dannes en krans af små
luftbobler omkring dråberne.

• Antallet af afdriftsfarlige dråber
under 100 µm er reduceret
med 84-93% sammenlignet
med referencedysen.

• Dråbestørrelsens middel-
volumen er målt til at være
mellem 356 µm og 482 µm.
(Referencedysen: 219 µm).

• Såvel den luftbårne afdrift som
sedimentationsafdriften målt i
vindtunnel var lavere end afdrif-
ten fra såvel referencedysen
som lavdriftsdyserne.

Udstyr til måling af dråbestørrelsesfordelingen fra de enkelte dyser.


