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SAMMANFATTNING 

Denna kandidatuppsats syftar till att genom en litteraturstudie redogöra för          

problematiken med isbildning på vindkraftverkens rotorblad samt redogöra för vilka          

metoder som finns dels för att förhindra isbildning och dels för att avhjälpa befintlig              

isbildning på vindkraftverkens rotorblad. Slutligen görs en jämförelse där         

ekonomiska, tekniska och praktiska aspekter diskuteras och analyseras för att avgöra           

vad som är mest fördelaktigt; att förebygga eller att avhjälpa isbildning på            

vindkraftverkens rotorblad. 

 

Litteraturstudien visar att de största problemen med isbildning på vindkraftverkens          

rotorblad är produktionsförluster, ökade ljudnivåer, minskad livslängd på        

komponenter samt säkerhetsrisker. De metoder som litteraturen nämner för avisning          

är elektriska värmesystem, värmekanaler, tryckluft, svartmålade rotorblad,       

kemikalier, flexibla rotorblad, aktiv pitchning, avisning med hjälp av helikopter,          

elektromagnetiskt inducerade vibrationer och ultraljud. Gällande metoder för att         

förebygga isbildning anger litteraturstudien elektriska värmesystem,      

varmluftskanaler, luftskikt, ytbeläggning, kemikalier och mikrovågor.  

 

Av dessa är alltså elektriska värmesystem, varmluftskanaler samt kemikalier att ses           

som både metoder för avisning och som förebyggande mot isbildning.  

 

Vad som ur ett ekonomiskt, tekniskt och praktiskt perspektiv är mest fördelaktigt; att             

förebygga eller avhjälpa isbildning är inte möjlig att svara på ur ett generellt             

perspektiv. Enligt litteraturstudien är detta beroende av ett flertal parametrar på den            

aktuella platsen för vindkraftverken. Däribland hur många dagar med nedisning som           

platsen uppskattas ha per år, vilken svårighetsgrad nedisningen förväntas ha samt           

vilka vindresurserna på platsen är.  

 

Sökord: vindkraft, förnyelsebar energi, vindkraft i kallt klimat, isbildning, rotorblad 

 

 



ABSTRACT 

This bachelor thesis aims to highlight the problems with icing on the rotor blades of               

wind turbines by means of a literature study. The thesis also accounts for the methods               

available to prevent and remove icing on the rotor blades. Finally, a comparison is              

made where the economic, technical and practical aspects are discussed and analyzed            

to determine what is most beneficial; to prevent or remove icing on wind turbine              

rotor blades.  

 

The literature study shows that the most serious problems with icing on the rotor              

blades of wind turbines are the production losses, elevated noise levels, reduced life             

expectancy of components and finally security risks. The methods for de-icing           

mentioned in the literature are electrical heating elements, hot air channels,           

compressed air, rotor blades painted black, chemicals, flexible rotor blades, active           

pitching, de-icing aided by helicopter, electromagnetically induced vibrations and         

ultra sonic waves. Concerning methods to prevent icing, the literature study mentions            

electrical heating elements, hot air channels, air layer, surface coating, chemicals and            

microwaves.  

 

Among these, electrical heating elements, hot air channels and chemicals can be seen             

as methods both for de-icing and the prevention of icing.  

 

It is not possible to give a generalised answer to which approach is economically,              

technologically or practically most viable. According to the literature study, this is            

due to a number of parameters of the particular site for the wind turbines. Among               

them the approximate number of days with icing conditions, the severity of the icing              

and finally the wind resources for the location. 

  

 



TERMINOLOGI 

 

kW Kilowatt 

MW Megawatt 

m/s Meter per sekund 

IEA International Energy Agency 

VKV Vindkraftverk 
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1 INLEDNING 

 

Detta inledande kapitel innehåller bakgrund och syfte med uppsatsen samt konkretiserar           

de frågeställningar som uppsatsen avser att avhandla.  

 

1.1 Bakgrund 

Vindkraftverk i områden med kallt klimat eller på hög höjd riskerar ofta att drabbas av               

isbildning vintertid. Samtidigt är dessa platser ofta mycket fördelaktiga för vindkraft           

eftersom vindhastigheten vanligtvis är hög och luftens densitet ökar med lägre           

temperaturer. På platser med ett kallt klimat är energin i vinden ofta omkring 10 % högre                

än för varmare platser på grund av tidigare nämnda parametrar. Av den anledningen kan              

det anses fördelaktigt att bygga vindkraftverk på platser med kallt klimat eller på hög              

höjd trots är det finns risker för isbildning (Parent & Ilinca 2011). Förutom att              

vindresurserna på dessa platser är goda finns även andra fördelar med dessa platser som              

exempelvis att det ofta är möjligt att bygga storskaliga vindkraftparker eftersom det ofta             

finns stora ytor som inte är bebodda (Vattenfall 2015).  

 

Isbildning på vindkraftverkens rotorblad utgör problem bland annat eftersom det leder           

till produktionsbortfall hos vindkraftverken och eftersom säkerhetsrisker uppstår på         

grund av iskast. Utöver detta har även noterats att bullernivåerna från vindkraftverk            

riskerar att öka med isbildning vilket kan orsaka störningar för omgivningen           

(Energimyndigheten 2013). 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats har till syfte att genom litteraturstudier redogöra för vilken problematik            

som finns med isbildning på vindkraftverkens rotorblad och därefter redogöra för vilka            

metoder som finns dels för att förhindra isbildning och dels för att avhjälpa isbildning på               

vindkraftverkens rotorblad. Slutligen görs en jämförelse där ekonomiska, tekniska och          
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praktiska aspekter diskuteras och analyseras för att avgöra vad som är mest fördelaktigt;             

att förebygga eller att avhjälpa isbildning på vindkraftverkens rotorblad. 

 

1.3 Frågeställningar 

● Vilka metoder finns för att förebygga isbildning på vindkraftverkens rotorblad? 

● Vilka metoder finns för att avhjälpa befintlig isbildning på vindkraftverkens          

rotorblad? 

● Utifrån de metoder som finns idag, vad är ur ett ekonomiskt, tekniskt och             

praktiskt perspektiv mest fördelaktigt; att förebygga eller avhjälpa isbildning?  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer endast ta hänsyn till problematiken kring nedisning av           

vindkraftverkens rotorblad. Isbildning och problematik kring detta gällande andra delar          

av vindkraftverket, exempelvis på torn och nacell, kommer inte att tas hänsyn till i denna               

uppsats.  

 

Isdetektorer och andra system för att förutse risk för istillväxt eller istillväxt kommer inte              

att avhandlas i denna uppsats.  

 

Denna uppsats kommer ej att i detalj beakta olika typer av isbildning och uppkomsten av               

dessa. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Bakgrund  

Vindkraft är idag en av de ledande förnyelsebara energikällorna. För att uppnå maximal             

effektivitet hos vindkraftverken är det viktigt att etablera parker i områden med stor             

potential för energiutvinning ur vinden. Många av dessa platser är dock av sådan             

karaktär att de har låg temperatur under vinterhalvåret. Detta medför hög risk för             

isbildning på vindkraftverkens rotorblad vilket i sin tur har en negativ påverkan på             

driften av vindkraftverken (Habibi et al. 2015).  

 

Vindkraftverk i drift på höga höjder eller i kalla klimat utsätts frekvent för risk för               

isbildning. Dock är dessa platser ofta de allra bästa för vindkraftsparker sett ur ett              

vindenergiperspektiv. Generellt sett kan sägas att vindhastigheten ökar med 0,1 m/s per            

100 höjdmeter gällande de första 1000 metrarna. Dessutom gäller för vindkraftverk i            

kalla klimat att vindenergin kan uppskattas till 10 % högre än för andra platser eftersom               

luftens densitet vid låga temperaturer ökar (Fortin et al. 2005).  

 

2.2 Kallt klimat och isbildning 

Enligt International Energy Agency (IEA) definieras kallt klimat som områden som har            

frekvent atmosfärisk is eller perioder med temperaturer under gränsvärdena för          

vindkraftverks drifttemperatur enligt standard IEC 61400-1 ed3 för vindturbiner (IEA          

2016). Laakso et al. (2010) menar dock att det ändå är svårt att definiera ett typiskt kallt                 

klimat eftersom vissa förhållanden kan skapa förutsättningar för is att bildas vilka inte             

alltid överensstämmer med definitionen. Exempelvis nämner författarna att det på vissa           

platser kan vara låga temperaturer, men att endast lättare isbildning förekommer trots            

det, medan det på andra platser med högre temperaturer kan uppkomma svår nedisning             

(Laakso et al. 2010).  
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Lothigius (2016) beskriver hur vissa kombinationer av temperatur och luftfuktighet          

medför att is byggs upp, främst på främre kanten på vindkraftverkens rotorblad. Detta             

sker vanligtvis när temperaturen varierar mellan + 3 till -7 °C. Andra faktorer som              

påverkar att is initieras är luftfuktighet, vattendroppar i luften, storleken på dessa samt             

ett flertal andra faktorer (Lothigius 2016).  

 

Författarna Laakso et al. (2010) menar att hur isen byggs upp, hur mycket is som bildas                

och med vilken densitet, beror på både meteorologiska förutsättningar och på strukturens            

dimensioner samt om den är statisk eller rör sig. Författarna beskriver hur olika platser              

har olika beskaffenhet och därför kräver oberoende mätningar gällande både isbildning           

och temperaturer på samma sätt som mätningar av vind kräver. I figur 1 nedan ses               

exempel på ispåbyggnad på ett vindkraftverks rotorblad.  

 

 
Figur 1. Nedisade rotorblad (Novascientia, 2015). 
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2.3 Problem med isbildning  

Isbildning på vindkraftverkens rotorblad är ett stort problem i områden med kallt klimat             

och det är därför mycket viktigt att förebygga isbildning och att ta bort is om den bildas.  

 

2.3.1 Produktionsförluster 

Om nedisning sker på ett vindkraftverk som inte har något system för avisning installerat              

kan vindkraftverket behöva stannas helt för att det inte ska förstöras. Detta orsakar stora              

produktionsfall särskilt för vindkraftparker som är etablerade i områden där det frekvent            

förekommer isbildning. Tiden som ett vindkraftverk kan behöva vara taget ur produktion            

på grund av is kan variera från några dagar till flera veckor beroende på isbildningens               

beskaffenhet (Fakorede et al. 2016).  

 

Enligt författarna Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) är produktionsförluster som          

uppkommer i och med att vindkraftverken tas ur drift på grund av isbildning är enkla att                

kvantifiera. Vidare skriver författarna att isbildning på rotorblad nästan alltid resulterar i            

sämre produktion och att det vid hårt drabbade parker kan innebära årliga            

produktionsförluster på 20-50 %. (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009). Lothigius (2016)           

konstaterar att is främst bildas på rotorbladets framkant men att det även kan bildas is på                

den bakre kanten på rotorbladet eller på andra delar, men att detta påverkar inte              

energiproduktionen i samma utsträckning (Lothigius 2016). 

 

Lamraoui et al. (2014) menar att oavsett vilken typ av is som belastar rotorbladen så är                

produktionsförlusterna betydande och kan uppgå till omkring 40 % av den årliga            

förväntade produktionen. I figur 2 nedan kan produktionen (Watt) vid olika hastigheter            

(m/s) för ett vindkraftverk med ej nedisade rotorblad jämföras med produktionen för            

samma vindkraftverk med nedisade rotorblad.  
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Figur 2.  Produktionsförluster  (Lamraoui et al, 2014, s.47). 

 

Ronsten (2004) menar att då svår nedisning av rotorbladen har skett är den ursprungliga              

aerodynamiken helt förstörd vilket kan innebära att rotorn bland annat riskerar att börja             

rotera fel riktning om inte reglersystemet uppmärksammar detta. Skulle detta ske kan            

dock rotorn inte uppnå några höga varvtal (på grund av nedisningen) utan extra kraft              

från nätet varför detta inte bör vara ett problem (Ronsten 2004).  

 

Författarna Hochart et al. (2008) skriver att isbildning påverkar både den aerodynamiska            

effekten samt vridmomentet samt att även en lätt isbildning kan orsaka tillräckligt            

mycket ytsträvhet på rotorbladen för att den aerodynamiska effekten väsentligt ska           

reduceras. Författarna uppger vidare att vid tyngre isbildning så minskar vridmomentet           

till noll och därmed stannar turbinen och produktionsförlusten blir hundraprocentig.          

Isbildning som är ojämnt fördelad över rotorbladen kan även orsaka kraftiga vibrationer            

vilka i sin tur leder till att vindkraftverket stannar av sig själv alternativt måste stoppas               

för att vindkraftverket inte ska kollapsa (Hochart et al. 2008).  
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Författarna Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) beskriver att omfattande studier har           

gjorts vilka visar att redan vid ett tidigt stadium av isbildning på rotorblad uppstår både               

obalans i massa samt aerodynamisk obalans. Vidare anger författarna att andra studier            

visat att redan vid uppkomsten av isbildning på rotorblad förändras ytsträvheten och            

luftmotståndskoefficienten påverkas vilket resulterar i produktionsförluster (Dalili,       

Edrisy & Carriveau 2009).  

 

2.3.2 Ökade ljudnivåer 

Appelqvist och Arbinge (2013) visar hur ispåbyggnad främst på framkanten på           

rotorbladet leder till ökade ljudnivåer från vindkraftverket. De påpekar dock att denna            

ökning har uppmätts nära ett vindkraftverk och att det inte med säkerhet går att dra               

slutsatser om ljudnivån vid bostäder som ligger längre bort från vindkraftverken.           

Författarna skriver att det är troligt att snön har en viss dämpande effekt på ljudet under                

förhållanden då det är risk för nedisning. Dock menar författarna att nedisning kan vara              

en orsak till att närboende till en vindkraftpark i kallt klimat upplever höga ljudnivåer              

(Appelqvist & Arbinge 2013).  

 

2.3.3 Minskad livslängd på komponenter 

Författarna Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) beskriver hur is på rotorbladen medför            

en ökad belastning än den deterministiska. Vidare förklarar de att om isen belastar             

rotorbladen asymmetriskt kommer detta att medföra obalans. Författarna uppger att          

ökade laster på vindkraftverkets rotorblad medför en kortare teknisk livslängd för           

ingående komponenter. Is riskerar också medföra en ökning av vibrationer samt medföra            

risk för resonans eftersom den naturliga frekvensen förändras (Dalili, Edrisy &           

Carriveau 2009).  

 

Isbildning som orsakar obalans i rotorbladen skapar ökad förslitning på komponenter           

som exempelvis anslutningar, omkopplare och växellåda enligt Habibi et al. (2015).  
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Lehtomäki et al. (2016) konstaterar att det finns studier som tyder på att rotorbladens              

tekniska livslängd troligtvis inte påverkas märkbart av nedisning. Däremot skriver          

samma författare att kombinationen av aerodynamisk obalans och obalans i massa på            

grund av isbildning visar på ökade utmattningslaster på torn och huvudlager, men            

författarna skriver sammanfattningsvis att detta inte nödvändigtvis behöver innebära en          

reducerad livslängd för komponenterna. Författarna påpekar dock att studierna är gjorda           

endast för en specifik turbintyp och att det inte går att säga att resultaten är generella                

utan att det behöver göras studier för andra turbiner med olika typer av nedisning för att                

undersöka utmattningslasternas påverkan för dessa.  

 

2.3.4 Säkerhetsrisker 

Biswas, Taylor och Salmon (2012) menar att fallande is från ett stillastående            

vindkraftverk kan riskera personskador på servicepersonal som arbetar under eller i           

medvind från turbinen. Vidare konstaterar författarna att risken är ännu högre då            

vindkraftverket är i drift. Risk för iskast inträffar bland annat då is är ojämnt fördelad               

över rotorbladen och kraftiga vibrationer uppstår (Hochart et al. 2008).  

 

Renström (2015) drar slutsatsen att ett modernt vindkraftverk med en effekt på 3,3 MW              

och en rotordiameter på över 120 meter kan orsaka iskast där isen som lossnar har en                

initial hastighet på 90 m/s. Detta resulterar i att is kan kastas långt från vindkraftverket               

och i kombination med den höga initialhastigheten medföra en stor säkerhetsrisk           

(Renström 2015). 

 

Iskast från rotorblad i drift är en stor säkerhetsrisk i synnerhet om vindkraftsparken             

ligger i närheten av allmänna vägar, byggnader, kraftledningar eller dylikt (Dalili, Edrisy            

& Carriveau 2009). Om risk för kraftiga iskast föreligger kan turbinen behöva stannas             
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helt för att inte andra vindkraftverk i parken, eller närboende ska riskera att bli skadade               

(Hochart et al. 2008). 

 

2.4 Metoder för avisning och för att förebygga isbildning 

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) beskriver att det finns två typer av övergripande             

metoder som kan användas för att hantera problematiken med is; förhindrande av            

isbildning och avisning. Dessa metoder har enligt författarna till stor del utvecklats från             

flygindustrin. Avisning innebär att avlägsna is från rotorbladens yta efter att is har             

bildats medan den andra typen är proaktiv och innebär att motverka att isbildning             

initieras. Dessa system kan i sin tur delas in i passiva eller aktiva system (Dalili, Edrisy                

& Carriveau 2009).  

 

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) förklarar att de passiva metoderna förlitar sig på             

rotorbladets fysikaliska egenskaper för att motverka isbildning medan aktiva metoder          

kräver ett externt system kopplat till rotorbladet för att göra detsamma (Dalili, Edrisy &              

Carriveau 2009). Yin et al. (2016) menar att aktiva metoder innebär olika typer av              

system vilka kräver tillförd energi för att fungera, exempelvis metoder som använder sig             

av värme, kemikalier eller ultraljud för att förhindra uppkomst av is eller för att              

eliminera befintlig isbildning (Yin et al. 2016). Dalili, Edrisy och Carriveau (2009)            

betraktar även exempelvis tryckluft till aktiva metoder att ta bort befintlig isbildning            

(Dalili, Edrisy & Carriveau 2009). Nedan beskrivs olika system, både passiva och            

aktiva, för avisning och för att förhindra isbildning.  

 

2.4.1 Elektriska värmesystem  

Elektriska värmesystem i rotorbladen på vindkraftverk anger Liinasaari och Frank          

(2016) respektive Parent och Ilinca (2011) som ytterligare en aktiv metod för att             

avhjälpa isbildning. Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) liksom Fakorede et al. (2016)            

beskriver samma teknik som en aktiv metod för att förebygga isbildning. Sunden och             
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Wu (2015) menar att elektriska värmesystem kan användas både för avisning och som             

förebyggande mot isbildning.  

 

Sunden och Wu (2015) beskriver elektriska värmesystem som elektriska värmeelement          

vilka antingen är fästa på ytan på rotorbladet eller är inbyggda i rotorbladet, främst på               

främre delen av bladet. Vidare anger samma författare att de elektriska värmeelementen            

kan bestå av värmeledande dynor, elektriskt uppvärmd folie, värmetrådar och metall-           

eller kolfibrer (Sunden och Wu 2015).  

 

Författarna Liinasaari och Frank (2016) redogör för en typ av rotorbladvärme där en             

kolfibermatta monteras längs bladet vilken alstrar värme då elektricitet ansluts.          

Kolfibermattan är elektriskt ledande och elektriska impulser sänds ut då en isdetektor            

och temperaturgivare sänder ut signal. Andra rotorbladvärmesystem som författarna         

nämner bygger på liknande principer men monteras endast på en mindre del av bladet              

samt i bladets framkant och tinar ett tunnare isskikt samtidigt som det skapar ett              

vattenskikt vilket gör att eventuellt kvarvarande is inte kan fästa utan lossnar (Liinasaari             

& Frank 2016). Liinasaari och Frank (2016) anger att värmesystem för rotorblad finns             

som tillval hos vissa turbintillverkare. Författarna beskriver vidare hur en annan av            

rotorbladvärmeteknikerna innebär att en tunn folie av expanderad grafit (en typ av            

värmefolie) monteras på utsidan av bladet. Folien reagerar omgående då elektricitet           

ansluts och de elektriska impulserna skapar värme i folien vilken tinar isen närmast             

bladet. Beroende på lufttemperatur så sker detta i cykler mellan 1-10 minuter (Liinasaari             

& Frank 2016).  

 

Battisti, Baggio och Fedrizzi (2006) uppger att målet för ett avisningssystem som bygger             

på värme är att tillföra värme till isen under en tidsperiod för att smälta islagret. När en                 

vattenfilm skapats mellan rotorbladet och isen kommer aerodynamiska och         

centrifugalkrafter att förflytta isen av rotorbladet.  
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Även författarna Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) anger elektriska system som metod            

för att värma upp rotorbladet yta. De beskriver tekniken som enkel och framgångsrik i              

flyg- och rymdindustrin sedan många år tillbaka. De hävdar att denna teknik har använts              

och vidareutvecklats för rotorblad av vindkraftsbranschen sedan mitten på nittiotalet.          

Författarna menar även att denna teknik är den främst förekommande av de olika             

systemen för att förhindra uppkomsten av is på rotorblad på marknaden (Dalili, Edrisy &              

Carriveau 2009). I figur 3 nedan ses exempel på hur ett elektriskt värmesystem på ett               

rotorblad kan se ut.  

Figur 3. Exempel på elektriskt värmesystem (Gedda & Pederson, 2008) 

 

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) beskriver hur värmeelement som är placerade i            

framkanten på rotorbladet riskerar att orsaka strukturella problem. Då vindkraftverkets          

rotorblad roterar skapas höga deterministiska laster på rotorbladet till vilka          

aerodynamiska drivkrafter och överlagrade vibrationer läggs. Detta innebär stora         

påfrestningar på det material som ska bära lasterna. Om rotorbladen är försedda med             

värmeelement kommer elektronik och element att påverkas i ännu högre grad av            

påfrestningarna. Värmeelement som är tillverkade i kolfiber menar författarna är särskilt           

utsatta för denna typ av påfrestningar. Värmeelement kommer alltså att få bära en stor              
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del av lasterna på rotorbladen och det krävs särskilda tekniska lösningar för att undvika              

detta och undvika sprickor i värmeelementen. Värmefolien måste hållas slät eftersom           

den annars stör det laminära flödet runt rotorbladet. Ett problem med denna metod är att               

det är vanligt förekommande att is som smälts på ett ställe på rotorbladet kan frysa till is                 

igen efter att det passerat den uppvärmda ytan (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009).  

 

Värmefolien är uppdelad i sektioner och kopplingen mellan dessa är känslig. Vid            

reparationer krävs speciella, kostsamma metoder för att reparera värmefolien eller          

elskarvar. Om skador sker på rotorbladet, vilka inte har att göra med avisningsystemet,             

måste hänsyn till folien ändå tas vid reparation för att avisningsystemet inte ska riskera              

att skadas. Detta genererar ytterligare kostnader (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Skador på rotorbladen och på värmefolien uppkommer under vintertid ofta genom att            

fallande is träffar rotorbladet. En slagskada på framkanten kan resultera i att värmefolien             

alstrar ojämn värme (sk. hot spot) vilket leder till att det blir för mycket värme på ett                 

ställe vilket kan skada underliggande material. Därför måste skadan i värmesystemet           

repareras innan avisningssystemet används för att inte riskera större skador på           

rotorbladet. Värmefolien slits med tiden och kan nötas bort och falla av. Det finns också               

risk för att ström som alstras vid blixtnedslag leds i värmefolien över rotorbladet och              

orsakar störningar och skador trots att det finns åskledare installerat på vindkraftverket.            

Fördelarna med värmefolien är att metoden är energieffektiv och snabbt värmer upp            

specifika delar av bladet även då nedisningen är svår (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Sunden och Wu (2015) skriver att tekniken med elektriska värmesystem har fördelar            

eftersom den förbrukar relativt lite energi, men att metoden kräver skydd mot            

blixtnedslag. Vidare förklarar författarna att det kan uppstå problem om en värmare går             

sönder, metoden kan störa aerodynamiken och det finns risker med att smält is fryser              

igen på en annan del av rotorbladet (Sunden & Wu 2015).  
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Laakso et al. (2010) konstaterar att kolfibermattor som monterats på rotorbladen är en av              

de idag kommersiella teknikerna för att värma rotorblad och denna metod i dagsläget är              

marknadsledande och att det är denna teknik som det därmed finns störst erfarenhet             

kring.  

 

2.4.2 Varmluftskanaler  

Liinasaari och Frank (2016) redogör för varmluftskanaler som en aktiv teknik för            

avisning medan Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) anger samma teknik som en aktiv             

metod för att förebygga isbildning. Metoden är enligt Battisti (2015) mycket enkel och             

tillförlitlig. Det finns två olika varianter av metoden där den ena cirkulerar den varma              

luften via kanaler inuti rotorbladet från rotorbladets bas, till tippen av rotorbladet och             

tillbaka igen där den avkylda luften värms upp igen och cirkuleras. Den andra varianten              

leder den varma luften från rotorbladets bas till tippen där luften släpps ut (Battisti              

2015). För att åstadkomma varmluftströmningen krävs en fläkt i turbinhuset. En fördel            

med att ha cirkulerande luft är enligt Battisti (2015) att inte bara den främre delen av                

rotorbladet värms utan även baksidan på rotorbladet. Cirkulerande luft förhindrar även           

att is som smälter framtill på rotorbladet återfryser på baksidan. Dock är denna metod              

mer energikrävande än den med en kanal där luften släpps ut vid rotorbladets tippen              

(Battisti 2015).  

 

Liinasaari och Frank (2016) hävdar att ett avisningssystem med varmluftskanaler tar           

cirka två timmar i anspråk för avisning och att systemet fungerar bäst för lättare till               

måttlig isbildning. Denna typ av avisningssystem finns som tillval hos vissa           

turbintillverkare. Författarna anger vidare att tekniken med varmluftskanaler finns i olika           

utformning och att tekniken ska fungera både då vindkraftverket är igång samt när det              

stannats på grund av kraftig nedisning. Om vindkraftverket har stannats på grund av             

kraftig nedisning ska energi kunna tas från elnätet till vindkraftverket för att            
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varmluftskanalerna ska kunna användas för avisning. Nackdelen med denna metod är att            

vid stillestånd kan inte vindkraftverket själv generera energi till avisningen och då            

avisningen är kraftig fungerar tekniken sämre (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) menar att effektiviteten hos värmesystem som är            

innebär att varm luft strömmar in i hålrummet i rotorbladen och värmer upp luften och               

rotorbladet inifrån avtar med rotorbladens storlek. När rotorbladets struktur blir tjockare           

ökar värmeresistensen vilket innebär att det behövs höga temperaturer inuti rotorbladet           

för att hålla rotorbladets utsida isfri även under milda väderförhållanden. Författarna           

skriver att detta är ett problem eftersom materialet i rotorbladet har en övre gräns för               

vilka temperaturer det klarar. Om värmesystemet i ett rotorblad skadas och slutar att             

fungera kommer en signifikant obalans i rotorn att uppstå då varje rotorblad kan ha olika               

islaster (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009).  

 

Liinasaari och Frank (2016) uppger att avisningsmetoden blir mer energikrävande desto           

större rotorbladen är och menar även att metoden inte lämpar sig väl för kraftig              

nedisning. Risk för att skada materialet med för höga temperaturer i kombination med att              

värmeöverföringen med varmluft från insidan är långsam gör att förmågan till avisning            

genom denna metod är begränsad. Dessutom finns risker med att ett stort uppvärmt             

rotorblad skapar egeninducerad nedisning då torr snö smälter och återfryser. Fördelar           

med att använda värmekanaler är att rotorbladet inte behöver utrustas med en elektriskt             

ledande framkant och därmed inte påverkas av blixtnedslag på samma sätt som då             

ledande värmefolie används. Eftersom avisningssystemet sitter på insidan av rotorbladet          

behövs inte särskild hänsyn tas till detta då skador på rotorbladet ska repareras             

(Liinasaari & Frank 2016). Det uppstår heller inte några aerodynamiska störningar med            

värmekanaler och avisningssystemet riskerar inte att påverka hinderbelysningen (Battisti         

2015).  
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Figur 4 visar en schematisk bild över två typer av varmluftskanaler, till vänster med en               

kanal som släpper ut luften vid tippen på rotorbladet. Till höger med två kanaler där               

luften cirkuleras i rotorbladet.  

 

 
Figur 4, Varmluftskanaler (Battisti 2015, s. 265).  

 

2.4.3 Luftskikt 

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) redogör för en teknik för att förebygga isbildning             

vilken bygger på att luft flödar inuti rotorbladet och trycks ut genom rader av små hål                

nära främre kanten på rotorbladet. Luften skapar ett lager av luft i direkt närhet av               

rotorbladets yta. Luftlagret avleder en stor del av vattendropparna i omgivande luft och             

förhindrar att is bildas. Om vattendroppar ändå lyckas nå rotorbladets yta förhindras de             

att frysa till is av luften som strömmar ut genom hålen på rotorbladet. Luften kan vid                

behov värmas. (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009). Denna metod är enligt Sunden och             

Wu (2015) relativt energikrävande. Parent och Ilinca (2011) skriver att det finns få             

publicerade studier gällande denna metod. Figur 5 illustrerar metoden med luftskikt.  
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Figur 5, Teknik med varmt luftskikt (Battisti 2015, s. 315) 

 

2.4.4 Tryckluft 

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) beskriver hur det på mindre flygplan ibland används             

uppblåsbara “blåsor” i gummi för att avlägsna is på vingarnas framkant. Då dessa fylls              

med luft spricker isen och lossnar från vingarna. (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009).             

Battisti (2015) förklarar att den uppblåsbara kanten sedan med hjälp av vakuum återtar             

sin ursprungliga form. Vakuum måste användas för att säkerställa att ingenting av luften             

i finns kvar och riskerar störa aerodynamiken. Författaren skriver vidare hur detta system             

sägs ha mycket låg energiförbrukning (Battisti 2015). Denna teknik har testats på            

vindkraftverk, men kräver ytterligare studier för att bland annat säkerställa vilken effekt            

systemet har på aerodynamiken samt på eventuellt tillkommande ljud (ibid.). Battisti           

(2015) skriver vidare att eventuell kvarvarande is ofta lossnar på grund av rotorbladets             

vibrationer samt centrifugalkraften. 

 

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) menar att tekniken kräver en stor insats gällande             

underhåll och att rotorbladens aerodynamik störs påtagligt och att bullernivåerna ökar           

väsentligt och att det därför inte kan anses att metoden är lämplig för vindkraftverk.  

 

Battisti (2015) nämner att det finns en stor säkerhetsrisk med att använda metoder som              

gör att isen lossnar hastigt eftersom det medför iskast. Vidare skriver författaren att             
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systemet med tryckluft som fyller en gummikant troligen är känsligt för slitage och att              

reparera systemet är komplext vilket utgör stora begränsningar i användbarheten (Battisti           

2015).  

 

2.4.5 Svartmålade rotorblad 

Liinasaari och Frank (2016) menar att experiment visat att svartmålade rotorblad kan            

vara ett sätt att öka solens uppvärmningsförmåga av rotorbladet och därmed öka            

möjligheterna till att smälta is. Alternativet är både billigt och enkelt och ger goda              

produktionsförbättringar i soliga områden där endast risk för lättare isbildning          

förekommer. Nackdelarna är att svarta rotorblad riskerar att ge en mer negativ visuell             

påverkan än vita rotorblad (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Sunden och Wu (2015) skriver att det kan finnas fördelar med svartmålade rotorblad i              

områden med hög solinstrålning. Metoden kräver ingen extra energi, är enkel att            

applicera och relativt billig. Författarna beskriver dock stora problem med metoden,           

exempelvis att den inte fungerar på nätterna eller för svår nedisning. Dessutom            

föreligger risk att svarta rotorblad riskerar att överhettas på sommaren.  

 
Figur 6. Tre olika turbintyper med svartmålade rotorblad (Battisti 2015 s. 259). 
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2.4.6 Ytbeläggningar 

Liinasaari och Frank (2016) nämner att det finns olika typer av ytbeläggningar som             

används för att förhindra att vatten kan fastna och frysa till is på rotorbladens yta.               

Genom olika ytbeläggningar som har antividhäftande egenskaper, exempelvis med         

superhydrofobiska eller repulsiva beläggningar förhindras vattnet att stanna kvar på          

rotorbladets yta och kan därmed inte fästa och bilda is (Liinasaari & Frank 2016).              

Antonini et al. (2011) uppger att de flesta studier på ytbeläggningar fokuserar på             

isfobiska ytbeläggningar, det vill säga på vilken vidhäftningsförmågan på is är låg. En             

sådan beläggning kan minska de skjuvkrafter som behövs för att ta bort isen från              

rotorbladen.  

 

Fördelarna med ytbeläggningar är att de skyddar hela ytan på rotorbladet, de är enkla att               

applicera samt innebär en relativt låg underhållskostnad. Metoden med olika typer av            

ytbeläggningar fungerar bra för lätt till medelsvår nedisning men har visat sig fungera             

mindre bra vid kraftig nedisning. En positiv följdeffekt som ytbehandlingen har är att             

den även förhindrar insekter från att fastna på rotorbladet och därmed minskar            

aerodynamiska störningar (Liinasaari & Frank 2016). 

 

Sunden och Wu (2015) påstår att ytbeläggningar som antingen är isfobiska eller            

hydrofobiska kan installeras utan att rotorbladet behöver modifieras, vilket är positivt.           

Underhållet av denna typ av ytbeläggningar är enkelt och det kräver låg            

energiförbrukning. Det krävs inte heller något extra skydd mot blixtnedslag vid           

användning av denna typ av metod. Metoden är enkel att tillämpa och kan vara billig.               

Författarna beskriver att nackdelar med metoden är att det inte är finns något             

hundraprocentigt isfobiskt material och att det varken är pålitligt eller hållbart.           

Materialet blir poröst då det bryts ned och då kan det snarare riskera att inducera               

istillväxt istället för att motverka densamma (Sunden & Wu 2015).  
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Battisti (2015) skriver att ytbeläggningar som minskar isens förmåga att fästa på            

rotorbladet kan vara lämpliga att kombinera med andra avisningssystem eller system           

förebyggande mot isbildning då det kan öka prestandan i det andra systemet.  

 

2.4.7 Kemikalier 

Liinasaari och Frank (2016) anger kemikalier som en av metoderna för avisning av             

rotorblad samt för att förebygga isbildning. Kemikalier används för att sänka           

fryspunkten på rotorbladets yta så att vatten inte ska frysa till is. Enligt Dalili, Edrisy               

och Carriveau (2009) klassas kemikalier som en aktiv metod för avisning medan Sunden             

och Wu (2015) anser att metoden räknas som passiv.  

 

Sunden och Wu (2015) menar att det i dagsläget finns stor problematik vid användning              

av kemikalier eftersom det krävs specifik utrustning och underhåll för metoden och det             

är svårt att få kemikalierna att fästa på rotorbladet. Det är dessutom svårt att begränsa               

spridningen av kemikalierna vid appliceringen vilket kan medföra en negativ påverkan           

på miljön. Dock skriver samma författare att tekniken för att med hjälp av kemikalier              

avlägsna is kan ta bort större mängder is inom en rimlig tid, men skriver också att                

metoden inte är miljövänlig och därmed kräver speciellt underhåll.  

 

2.4.8 Flexibla rotorblad samt aktiv pitchstyrning 

Yin et al. (2016) förklarar att passiva system består av två typer; aktiv pitchreglering              

samt flexibla rotorblad. Flexibla rotorblad är i ett sådant system tillräckligt rörliga för att              

kunna spräcka uppkommen is så att den lossnar. En negativ påverkan med denna metod              

är att den är känd för att medföra iskast. Författarna skriver vidare att det finns få                

publicerade studier gällande denna metod (Yin et al. 2016). Sunden och Wu (2015)             

uppger att flexibla rotorblad kräver speciella material och att de kräver externt tillförd             

energi för att fungera vilket kan ses som nackdelar.  
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TWI (2016) beskriver hur aktiv pitchning fungerar genom att rotorbladen roteras runt sin             

egen axel och när den ledande kanten på rotorbladet träffar luftflödet under en viss              

anfallsvinkel skapas turbulens och krafter som kan skaka loss isen.  

 

Pichstyrning nämns av Liinasaari och Frank (2016) som en metod för avisning som ofta              

används tillsammans med andra system. Pitchning innebär att rotorbladet vinklas så att            

vindens anfallsvinkel ändras och gör det möjligt att ha turbinen igång trots lätt             

nedisning. Författarna menar att pitchstyrning även kan användas för att ta bort lättare             

isbeläggning från andra ytor på rotorbladet än framkanten (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Yin et al. (2016) menar att pitchreglering räknas till en semiaktiv metod som fungerar              

genom att flera start/stop-cykler genomförs för att vända rotorbladen mot solljuset.           

Denna metod fungerar vid lätt isbildning, men har inte blivit vetenskapligt godkänd och             

kan skada rotorbladen (Yin et al. 2016). 

 

Baring-Gould et al. (2009) uppger att aktiv pitchreglering, start- och stoppcykler samt att             

vända rotorbladen mot solen alla är semipassiva metoder som kan fungera för avisning.             

Dock menar författarna vidare att dessa metoder endast fungerar för lättare avisning och             

är metoder som endast bör användas på platser där nedisning inte är vanligt             

förekommande. Metoderna kan enligt författarna medföra skador på rotorbladen vid          

upprepad användning och metoderna är inte vetenskapligt verifierade (Baring-Gould et          

al. 2009).  

 

2.4.9 Avisning med hjälp av helikopter 

Helikopteravisning är en annan metod för avisning som Liinasaari och Frank (2016)            

nämner. Metoden innebär att avisning sker med hjälp av en helikopter och en             

varmvattenspruta. En tankbil fylls med vatten som värms till 60 grader Celsius av en              

oljebrännare. Vattnet sprutas över de nedisade rotorbladen genom en vattenspruta från           
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en helikopter. Det krävs dock att helikoptern flyger flertalet vändor då tanken endast             

rymmer 850 L vatten. För att avisa ett kraftigt nedisat vindkraftverk krävs 1,5 timmar i               

anspråk. Tre personer krävs för insatsen, en helikopterpilot, en person som sköter            

vattensprutan och en person som sköter påfyllnad vid tankbilen. Kostnaden för en            

helikopteravisning beräknas motsvara cirka två dygns produktion. Tekniken anses av          

författarna vara förhållandevis kostnadseffektiv. Nackdelen är miljöpåverkan som        

helikoptern har samt att det krävs relativt goda väderförhållanden för att helikoptern ska             

kunna lyfta (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Jarnestad och Mellgren (2015) hävdar att tekniken är en effektiv nödfallsåtgärd för            

vindkraftverk som helt saknar avisningssystem. Vidare skriver författarna att metoden          

kräver användning av fossilt bränsle och inte kan utnyttja vindkraftverkets egen           

elproduktion.  

 

2.4.10 Elektromagnetiskt inducerade vibrationer  

Det finns även ett system som hittills endast har testats på mindre flygplan, men som               

skulle kunna fungera även för vindkraftverkens rotorblad. Tekniken bygger på snabba           

vibrationer som induceras genom elektromagnetism (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009).          

Battisti (2015) förklarar att en spole placeras nära bladets yta och när ström tillförs              

spolen skapar magnetfältet som bildas mellan spolen och bladets vägg en plötslig            

vibration av ytan och islagret spräcks och lossnar (Battisti 2015). Det finns dock idag              

inga studier gjorda på rotorblad (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009).  

 

Tekniken med elektromagnetiskt inducerade vibrationer behöver en liten andel energi          

för att fungera, är miljövänligt och relativt effektivt samt går att automatisera på ett              

enkelt sätt (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009). 
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Battisti (2015) skriver att vidare studier måste göras på rotorblad för att utvärdera             

metodens påverkan på bland annat hinderbelysning, samt underhåll och reparationer.  

 

2.4.11 Mikrovågor 

Fakorede et al. (2016) redogör för en teknik för att förhindra isbildning genom att              

använda mikrovågor för att värma upp rotorbladet. Tekniken är effektiv och kräver lite             

tillförd energi samt är enkel att underhålla.  

 

Parent och Illinca (2011) anger att målet med denna metod är att upprätthålla en              

temperatur på över 0° C på rotorbladets yta. Författarna menar att rotorbladets yta bör              

täckas med ett material som reflekterar mikrovågar och att denna yta sedan målas för att               

förbättra resultatet av metoden.  

 

Jarnestad och Mellgren (2015) beskriver hur rotorbladens ytbeläggning målas eller          

sprutas med en beläggning av nanopartiklar av kol. Beläggningen värms upp med hjälp             

av sändare placerade inuti rotorbladet vilka sänder ut mikrovågor. Mikrovågorna värmer           

beläggningen på rotorbladets yta. Metoden medför ingen ökad risk för blixtnedslag och            

beläggningen på ytan menar författarna är enkel att reparera. Författarna skriver vidare            

att metoden är på ett utvecklingsstadium (Jarnestad & Mellgren 2015).  

 

Parent och Illinca (2011) förklarar att det även finns en metod där sändaren av              

mikrovågor inte placeras inuti rotorbladet utan är fäst på tornet och därmed värmer             

rotorbladet varje gång det passerar förbi tornet.  

 

2.4.12 Ultraljud 

Yin et al. (2015) har genom studier visat att det finns potential att använda ultraljud som                

avisningsteknik. Med hjälp av ultraljud kan vibrationer skapas vilka kan avlägsna skikt            

av is från rotorblad. Numeriska simuleringar som författarna utfört har visat att avisning             
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genom ultraljud har potential att vara ett snabbt och enkelt sätt att avlägsna isbildning              

från rotorblad. Författarna skriver dock vidare att det fortfarande finns flera tekniska            

frågeställningar som måste lösas innan metoden kan implementeras på ett vindkraftverk i            

drift.  

 

2.4.13 Kommersiella metoder och kostnader 

Baring-Gould et al. (2009) skriver att i områden med risk för svår nedisning eller med ett                

stort antal dagar per år med lätt nedisning kan användning av ett avisningssystem eller              

förebyggande mot isbildning vara användbart för att förbättra energiproduktionen         

(Baring-Gould et al. 2009). Det är känt att is på vindkraftverkens rotorblad har en              

signifikant påverkan på energiproduktionen. Det finns dock inga verifierande metoder          

för att göra uppskattningar för produktionsbortfall på grund av nedisning (Baring-Gould           

et al. 2010). 

 

Av de tekniska lösningar för avisning och förebyggande mot isbildning som vissa            

turbintillverkare erbjuder som tillval till sina turbiner är de flesta baserade på teknik med              

värmefolie eller cirkulerande varmluft i rotorbladen. Båda teknikerna kan anses vara           

driftsäkra, men de besitter också negativa egenskaper (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Vilket system som är lämpligt att välja beror på hur stor risken är för is och i hur stor                   

omfattning is kan tänkas drabba vindkraftverken. Det spelar även roll vilken typ av is              

som kan förväntas byggas samt vilka väderförhållanden som råder på platsen (Liinasaari             

& Frank 2016). 

 

Författarna Parent och Ilinca (2011) menar att det år 2011 ännu inte fanns något system               

som är hundra procent effektivt, varken för att förebygga isbildning eller för att ta bort               

redan befintlig is. Författarna skriver vidare att en investering på 5 % av kostnaden för               

en 600 kW turbin har uppskattats för inköp och installation av ett avisningssystem.             
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Kostnaden angiven i procent av totala investeringen minskar med ökad storlek på            

turbinen. Beroende på hur svårt drabbat området är av is samt elpriserna varierar             

återbetalningstiden för ett avisningssystem mellan 1-18 år. Om området är medelsvårt           

drabbat av isbildning med 30 isdagar på ett år är återbetalningstiden mindre än 5 år               

enligt författarna (Parent & Ilinca 2011). Liinasaari och Frank (2016) anger att            

kostnaden för rotorbladvärme genom en folie av expanderad grafit varierar mellan 5-10            

% av den totala investeringskostnaden för ett vindkraftverk (Liinasaari & Frank 2016). 

 

Flera av de metoder som används för att förhindra isbildning kräver tillförd energi. För              

att kostnaden för ett system för att motverka uppbyggnad av is eller ett system för               

avisning ska vara värt att investera i måste beräknas hur stor energiproduktion som             

skulle riskeras om inget system finns samt aktuellt elpris. För att kunna göra en              

ekonomisk utvärdering av ett sådant system måste därmed vissa parametrar vara kända.            

Däribland tiden som is beräknas belägga rotorbladen, isens beskaffenhet och          

vindresurserna på platsen (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009). Vidare anger författarna att            

uppskattningsvis så kräver ett system för avisning mellan 6 % och 12 % av ett               

vindkraftverks totala energiproduktion (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009). 

 

Parent och Ilinca (2011) beskriver hur liknande väderförhållanden kan orsaka olika typer            

av isuppbyggnad beroende på storleken på vindkraftverket, om vindkraftverket är stall-           

eller pitchreglerat och hur driften av vindkraftverket sker (ex rotorns hastighet och            

vindens anfallsvinkel etc). Författarna understryker vikten av en väl utförd utvärdering           

av platsens beskaffenheter för att kunna dimensionera system för att förebygga nedisning            

eller system för avisning på mest fördelaktiga sätt (Parent & Ilinca 2011). 

 

Vid lättare nedisning kan det vara olönsamt att avisa rotorbladen och det kan vara mer               

fördelaktigt att antingen vänta tills nedisningen upphört av sig själv, eller vänta tills en              
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större ansamling is har byggts upp. Det finns även möjligheter att styra vindkraftverket             

för att isen ska lossna utan att uppvärmning behövs (Liinasaari & Frank 2016).  

 

Laakso et al. (2010) menar att uppvärmning av rotorblad kan vara nödvändigt ur ett              

säkerhetsperspektiv, men att det även kan vara lönsamt för vindkraftparker i områden            

där isbildning är vanligt förekommande. Vidare skriver författarna att break even           

punkten för investeringen i ett värmesystem för rotorblad varierar och är beroende på hur              

stor del av produktionen som går förlorad om inte ett sådant system finns installerat samt               

på elpriset. När den ekonomiska lönsamheten för ett värmesystem för rotorblad ska            

utvärderas behöver nedisningens svårighetsgrad, tiden under vilken nedisning skett samt          

vindresurserna på platsen vara kända. Författarna beskriver även hur det i vissa fall             

redan i tillståndsansökningarna inför en byggnation av vindkraftpark behöver finnas med           

planering av bladvärme ur en säkerhetsaspekt (Laakso et al. 2010).  

 

2.5 Sammanfattning 

Det finns stor problematik kring nedisade vindkraftverk. Litteraturstudien visar att          

produktionsförluster, ökade ljudnivåer, säkerhetsaspekter och minskad livslängd på        

komponenter är de största problemen. Enligt Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) kan            

vindkraftsparker som är hårt drabbade av isbildning riskera produktionsförluster på          

mellan 20-50 % per år. Säkerhetsrisker uppkommer på grund av risk för iskast vilka kan               

skada personer, byggnader, eller andra vindkraftverk i parken. Den ökade ljudnivån           

kommer främst från ispåbyggnad på rotorbladens framkant vilket stör aerodynamiken          

och leder till ökade ljudnivåer. Att vindkraftverkens komponenter skulle ha minskad           

livslängd på grund av nedisning beskriver vissa författare i litteraturstudien, men           

litteraturstudien redovisar även att det finns studier som visar att detta inte stämmer för              

vissa specifika turbiner och dess ingående komponenter.  
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Det finns idag många olika tekniker för att undvika att is bildas på vindkraftverkens              

rotorblad och för att ta bort redan befintlig ispåbyggnad. Flera av metoderna har sitt              

ursprung i flygindustrin, men har vidareutvecklats för att passa vindkraftverken. Trots att            

det finns ett flertal olika tekniker beskrivna i litteraturen är det endast två som har               

kommersialiserats och används i större skala. Flera av teknikerna förutspås ha potential,            

men är ännu enbart testade i teorin, laboratorium eller småskaligt i testmiljöer. De             

metoder som har uppmärksammats i litteraturstudien har alla flertalet negativa          

egenskaper, exempelvis är det flera av metoderna som kräver ett stort underhåll och dyra              

reparationer. Av de tekniker som litteraturstudien tar upp är det endast två som nämns              

användas för kommersiellt bruk; elektriska värmesystem och varmluftskanaler. Vidare         

visar litteraturstudien angående vilket system för avisning eller förebyggande för          

isbildning som bör väljas är individuellt utifrån områdets egenskaper. Litteraturstudien          

visar att för att avgöra om ett avisningssystem eller förebyggande mot isbildning ska             

installeras eller inte bör beräkningar göras på hur stora produktionsförlusterna kan           

uppskattas bli om inte ett system finns. Hur stora produktionsförlusterna blir beror            

förutom turbinernas egenskaper på vindresurserna på platsen, hur frekvent nedisning kan           

förväntas vara på platsen och hur svår isbildningen förväntas att bli. Laakso et al. (2010)               

påstår att det inte finns några verifierande metoder för att göra uppskattningar för             

produktionsbortfall på grund av nedisning. 

 

Det finns ekonomiska uppskattningar gjorda för kostnaden för ett avisningssystem eller           

system för förhindrande av isbildning, dessa varierar mellan 5-10 % enligt           

litteraturstudien. Återbetalningstiden för ett sådant system finns också beskriven i          

litteraturstudien och uppskattas till fem år för ett område med medelsvår nedisning 30             

dagar per år, men kan variera beroende på område och elpriser mellan 1-18 år.  
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3 METOD OCH DATAHANTERING 

I det här kapitlet beskrivs metoderna för insamling och hantering av det material som har               

använts. 

 

3.1 Beskrivning av metod 

Frågeställningarna i uppsatsen är av beskrivande och förklarande karaktär. Den metod           

som används för att besvara frågeställningarna i rapporten är en kvalitativ           

litteraturstudie. En kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ metod eftersom den           

kvalitativa metoden går på djupet då den samlar en stor mängd information om ett fåtal               

undersökningar, medan en kvantitativ metod går på bredden för att hitta generaliseringar            

genom insamlande av en liten mängd information från ett stort antal           

undersökningsenheter (Holme & Krohn Solvang 2001). Den kvantitativa metodens         

insamlade data analyseras genom exempelvis statistiska tekniker för att förklara och           

bevisa samband (Ibid.). Inga sådana samband ska bevisas i denna uppsats varför            

metoden ej är lämplig. Enligt Holme och Krohn Solvang (2001) har kvalitativa data och              

metoder sin styrka i att de visar en totalsituation och möjliggör förståelse för processer              

och sammanhang vilket stämmer väl överens med frågeställningarnas karaktär. En          

kvalitativ studie ger en beskrivning och förståelse enligt Holme och Krohn Solvang            

(2001) vilket ytterligare understödjer valet av metod för denna uppsats.  

 

3.2 Sökmetoder 

Litteraturen som använts har hämtats från internet och då främst från olika vetenskapliga             

databaser, främst har Google Scholar och ScienceDirect (Elsevier Journals) använts.          

Utgångspunkt har varit att försöka hitta aktuell forskning och att gällande de olika             

metoderna som presenteras i litteraturen endast behandla de som är aktuella i dagsläget;             

från de som är på ett utvecklingsstadium till kommersiella metoder.  
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Frågeställningarna är relativt omfattande och av kartläggande samt beskrivande karaktär          

vilket krävde sökningar i databaser utifrån flera perspektiv. Först söktes efter studier som             

skapade förståelse för problematiken kring isbildning på vindkraftverk samt         

övergripande redogjorde för olika metoder för att hantera eller förebygga nedisning. Till            

stor del användes Google Scholar med sökord som bland annat “wind power cold             

climate”, “wind power de-icing” och “wind power anti-icing” för att hitta denna mer             

grundläggande information. Dessa resulterade i en övergripande förståelse och         

möjliggjorde mer detaljspecifika sökningar för att hitta ett urval av mer djuplodande            

forskningsrapporter och studier gällande specifika metoder och tekniker inom avisning          

och förebyggande mot isbildning. Relativt tidigt kunde ur artiklar och          

forskningsrapporter konstateras att det fanns ett begränsat antal övergripande metoder          

för att förebygga samt avhjälpa isbildning, men att det för varje metod fanns en stor               

variation av olika tekniska lösningar.  

 

Sökmetoderna som använts innebär dels sökningar direkt i databaser med hjälp av            

sökord, men litteratur har även hittats genom att följa hänvisningar i befintliga rapporter.             

Det vill säga att forskningsrapporters och tidningsartiklars referenser har återsökts. Detta           

är en sökmetod som Stray Jörgensen och Rienecker (2002) benämner som           

“kedjesökning”. Metoden med kedjesökning innebär att artiklar och rapporter refererade          

tillbaka till tidigare års forskning i flera led. För rapporter skrivna åren 2004-2005             

avstannade dock möjligheterna till fortsatt kedjesökning då referenserna i dessa artiklar           

blev allt färre samt mer ovidkommande för uppsatsens ämnesval. Detta skulle kunna            

tolkas som att forskningen kring isbildning på rotorblad och metoder för att förhindra             

densamma hade sitt genombrott just under åren 2004-2005.  

 

Totalt har 28 st referenser använts till litteraturstudien. Litteraturen i studien är            

publicerad mellan åren 2004 och 2016 varav merparten mellan åren 2010-2016.  
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3.3 Hantering av data 

Det urval av artiklar och forskningsrapporter som sökningarna resulterade i utgjorde           

underlag för uppsatsens kapitel 2, Litteraturgenomgång.  

 

I kapitel 4, Jämförelse av metoder för hantering av isproblematik redogörs för            

problematiken med isbildning på vindkraftverkens rotorblad och de olika metoderna för           

att förebygga och ta bort befintlig isbildning från vindkraftverkens rotorblad presenteras.           

Metoderna för att förebygga och avhjälpa isbildning samt deras för- och nackdelar            

sammanställs i en tabell för att ge ett överskådligt resultat. Tabellen klargör även om              

metoden används för att förebygga isbildning eller för att avhjälpa isbildning samt i så              

stor utsträckning som möjligt vilken svårighetsgrad på isbildningen som metoden lämpar           

sig för. Informationen i tabellen besvarar uppsatsens två första frågeställningar. Vidare i            

samma kapitel besvaras utifrån litteraturgenomgången även den tredje frågeställningen.  

 

3.4 Sammanfattning 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ litteraturstudie där forskningsresultat och         

vetenskapliga artiklar har använts som referenser. För att hitta lämplig litteratur har            

sökningar i vetenskapliga databaser använts som utgångspunkt. Vidare har kedjesökning          

i stor utsträckning använts, det vill säga referenser som återfunnits i artiklar har återsökts              

och använts. 

 

Litteraturstudien visade på problematiken kring isbildning på vindkraftverkens rotorblad         

samt ett antal återkommande metoder för att förebygga och ta bort befintlig is från              

rotorblad samt när dessa är lämpliga att använda. Metoderna sammanställs i tabell            

tillsammans med dess för- och nackdelar för att ge ett överskådligt resultat. I kapitel 4               

besvaras uppsatsens tre frågeställningar utifrån gjord litteraturstudie.  
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4 JÄMFÖRELSE AV METODER FÖR HANTERING AV ISPROBLEMATIK 

Syftet med denna uppsats var att genom en litteraturstudie redogöra för vilken            

problematik som finns med isbildning på vindkraftverkens rotorblad samt redogöra för           

vilken teknik och vilka metoder som finns för att dels förhindra isbildning och dels för               

att avhjälpa befintlig isbildning på vindkraftverkens rotorblad. Slutligen skulle en          

jämförelse av metoderna avgöra vad som är ekonomiskt, tekniskt och praktiskt mest            

fördelaktigt; att förebygga eller att avhjälpa isbildning på vindkraftverkens rotorblad.  

 

4.1 Problematik med isbildning 

Problematiken gällande isbildning på vindkraftverkens rotorblad är flera. Däribland är          

författarna i litteraturstudien eniga om att produktionsförluster, säkerhetsaspekter och         

minskad livslängd på komponenter är de största problemen. Produktionsförlusterna         

menar bland annat Hockart et al. (2008) samt Dalili, Edrisy och Carriveau (2009)             

kommer utav att de aerodynamiska förutsättningarna för rotorbladet förändras eftersom          

isen påverkar rotorbladets ytsträvhet negativt. Dessutom beskriver författarna hur         

obalans på grund av is kan orsaka kraftiga vibrationer vilka gör att vindkraftverket             

tvingas tas ur drift. Enligt Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) kan vindkraftsparker som             

är hårt drabbade av isbildning riskera produktionsförluster på mellan 20-50 % per år.             

Författarna i litteraturstudien är eniga om att även en lättare nedisning kan påverka             

vindkraftverkets produktion avsevärt negativt. Dalili, Edrisy och Carriveau (2009)         

uppger även att den tekniska livslängden på ingående komponenter avsevärt riskerar att            

minska på grund av isbildning som orsakar förslitning. Gällande teknisk livslängd på            

komponenterna visar dock Lehtomäki et al. (2016) i studier att varken rotorblad eller             

andra huvudkomponenters (som torn och huvudlager) livslängd kan antas förkortas på           

grund av ökade utmattningslaster på grund av nedisning. Författarna påpekar dock att            

detta endast har påvisats för en given turbin och att det inte kan förutsättas gälla för alla                 

turbiner.  
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Gällande säkerhetsrisker konstaterar både Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) och          

Hochart et al. 2008 att iskast från rotorblad i drift kan vara en stor säkerhetsrisk om                

vindkraftsparken är belägen i närheten av byggnader, kraftledningar eller dylikt.          

Dessutom kan en turbin som är nedisad behöva stoppas för att inte iskast ska riskera att                

skada andra turbiner i parken skriver Hochart et al. (2008). 

 

Parent och Ilinca (2011) redogör för hur liknande väderförhållanden kan orsaka olika            

typer av isuppbyggnad beroende på storleken på vindkraftverket, om vindkraftverket är           

stall- eller pitchreglerat och hur driften av vindkraftverket sker (ex rotorns hastighet och             

vindens anfallsvinkel etc). Författarna understryker vikten av en väl utförd utvärdering           

av platsens beskaffenheter för att kunna dimensionera ett system för att förebygga eller             

ta bort isskikt på mest fördelaktiga sätt (Parent & Ilinca 2011). 

 

4.2 För- och nackdelar med olika metoder 

De olika teknikerna för att förhindra eller avhjälpa isbildning delas övergripande in i två              

kategorier; aktiva och passiva metoder där de aktiva metoderna kräver tillförd energi för             

att fungera, medan passiva metoder utnyttjar rotorbladets fysikaliska egenskaper.  

 

Litteraturstudien pekar på att det främst är uppvärmning av vindkraftverkens rotorblad           

som används för att både förebygga och avhjälpa isbildning och det är även denna              

metod/teknik som är den vanligast förekommande på marknaden och den som kommer            

att diskuteras närmare i detta avsnitt. Uppvärmning av rotorbladen kan ske genom            

huvudsakligen två övergripande tekniker; antingen uppvärmning genom att luft         

cirkuleras i kanaler i rotorbladet eller genom elektrisk uppvärmning med hjälp av ett             

värmefolie eller värmeelement av elektriskt ledande material (exempelvis kolfiber) som          

antingen fästs på rotorbladets yta eller byggs in i rotorbladet nära ytan. Den senare              

varianten med kolfiber är den som det finns störst erfarenhet av på marknaden idag.  
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Elektriska värmesystem är en aktiv metod som i forskningsrapporter beskrivs både som            

användbar för avisning och för att förebygga isbildning. Fördelarna med elektriska           

värmesystem är enligt Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) att metoden är enkel och väl              

beprövad inom flygindustrin. Nackdelar med metoden beskriver samma författare är att           

den riskerar att orsaka strukturella problem på rotorbladet. Rotorblad som är utrustade            

med värmeelement kommer att påverkas ytterligare av påfrestningar och laster jämfört           

med rotorblad som inte har värmelement. Särskilt utsatt är elektronik och           

värmeelementen själva. Eftersom värmeelementen alltså får bära en stor del av lasterna            

på rotorbladen uppkommer det lätt sprickor i dem. Sprickorna kan orsaka att elementen             

går sönder (och därmed orsakar obalans i uppvärmningen av rotorbladet) och kräver            

reparation. Sprickor kan även orsaka störningar i rotorbladets aerodynamik. Det är även            

vanligt med problematik kring återfrysning med denna teknik. Återfrysning innebär att is            

som smält till vatten fryser igen på ett annat ställe på rotorbladet (Dalili, Edrisy &               

Carriveau 2009).  

 

Andra nackdelar med elektrisk uppvärmning av rotorblad som litteraturstudien nämner          

är att värmefolien och värmeelementen är känsliga och kopplingarna mellan dem likaså.            

Reparationerna är kostnadskrävande och ofta komplexa. Om andra reparationer måste          

göras på rotorbladet blir dessa ofta också komplexa i och med att värmefolien måste              

beaktas och inte får riskera att skadas vilket genererar ytterligare kostnader (Liinasaari &             

Frank 2016). Skador på värmefolie eller värmeelement som är fästa på rotorbladets yta             

är relativt vanliga vintertid då fallande is från vindkraftverkets andra rotorblad eller            

övriga delar riskerar träffar rotorbladen. Värmefolie nöts dessutom med tiden och kan            

falla av. Blixtnedslag kan skada både rotorblad och värmeelement. En skada i värmefolie             

kan orsaka så kallade hot-spots vilket i sin tur kan skada underliggande material om inte               

skadan åtgärdas.  
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Författarna i litteraturstudien är eniga om att metoden med elektrisk uppvärmning av            

rotorbladen är energieffektiv och kan hantera även svårare nedisning. Laakso et al.            

(2010) anger att denna metod är den på marknaden som det finns störst erfarenhet kring               

vilket är en fördel.  

 

Den andra metoden för uppvärmning av rotorbladen innebär att luft cirkuleras från            

rotorbladets fäste mot tippen av rotorbladet genom kanaler ofta finns fläktarna i            

turbinhuset. Liinasaari och Frank (2016) beskriver tekniken som användbar för avisning           

medan Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) ser metoden som förebyggande mot för            

isuppbyggnad.  

 

Tekniken med varmluftskanaler finns på marknaden idag men är inte lika utbredd som             

metoden med elektrisk uppvärmning. En avisning med hjälp av varmluftskanaler          

uppskattas ta cirka två timmar enligt Liinasari och Frank (2016) och fungerar bäst för              

lätt till måttlig isbildning, men ska även fungera vid kraftig isbildning om verket             

stoppats. Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) skriver att denna metods effektivitet avtar            

desto större rotorbladen blir. Vid större rotorblad blir strukturen tjockare vilket ökar            

värmeresistensen vilket kräver höga temperaturer inuti rotorbladet om rotorbladets yta          

ska kunna hållas isfri. Detta är ett problem enligt samma författare eftersom materialet             

som rotorbladet består av har en övre temperaturbegränsning. Eftersom denna metod           

kräver att en stor massa värms upp blir metoden energikrävande. Det föreligger även risk              

för återfrysning med denna metod. Fördelarna med metoden är att rotorbladet inte            

påverkas av blixtnedslag och inte heller behöver särskild hänsyn tas om yttre skador på              

rotorbladet behöver repareras (Liinasaari & Frank 2009).  

 

I övrigt finns flertalet mer eller mindre beprövade tekniker beskrivna i litteraturstudien.  
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4.3 Resultat 

I tabell 1 är de metoder som litteraturstudien presenterat sammanställda med för- och             

nackdelar samt beskrivning om de anses vara en metod för avisning eller för att              

förebygga isbildning samt om metoden klassas som passiv eller aktiv. Informationen i            

tabell 1 ger svaren på uppsatsens två första frågeställningar gällande metoder för att             

förebygga isbildning samt för att avhjälpa befintlig isbildning.  

 

Tabell 1 Sammanställning över metoder för att förhindra isbildning samt för avisning  

Metod 
Aktiv/passiv, 
Avisning/ 
Förebyggande 

Fördelar Nackdelar 

Elektriska 
värmesystem 

Aktiv 
Förebyggande 
Avisning 

Energieffektiv 
Klarar även svårare nedisning.  
Finns stor erfarenhet gällande 
metoden.  
Relativt enkel teknik 
Möjlig att montera även på 
befintliga vkv. 

Känslig teknik 
Måste säkras mot blixtnedslag 
Kan störa aerodynamik 
Kostsamma reparationer 
Hot-spots 
Återfrysning 

Varmlufts- 
kanaler 

Aktiv 
Förebyggande  
Avisning 

Ej känsligt mot yttre skador  
Ej känsligt för blixtnedslag 
Tillförlitlig  
Enkel metod 
Inga störningar av aerodynamiken 
Ingen störning på hinderbelysning 

Energikrävande 
Tidskrävande 
Risk för återfrysning (om inte 
cirkulerande luft) 
Ej effektiv vid svår nedisning 

Luftskikt Aktiv 
Förebyggande 

Effektiv metod Mycket energikrävande 
Finns få studier gjorda 

Tryckluft Aktiv  
Avisning 

Effektiv metod 
Låg energiförbrukning 

Metoden ej testad på 
vindkraftverk 
Risk för allvarliga iskast 
Känsligt för slitage 
Komplexa reparationer 
Risk för störning av 
aerodynamik 
Risk för ökade bullernivåer 
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Svartmålade 
rotorblad 

Passiv 
Avisning 

Effektiv i soliga områden 
Kräver ingen tillförd energi 
Miljövänlig 
Fungerar ofta bra vid lätt nedisning 
Relativt låg kostnad 
Enkel att applicera 
 

Fungerar dåligt i områden med 
låg solinstrålning 
Fungerar ej nattetid 
Ej fungerande för medelsvår till 
svår isbildning 
Större negativ visuell påverkan 
än vita rotorblad 
Risk för överhettning 

Ytbeläggning Passiv 
Förebyggande 

Låg kostnad 
Låg underhållskostnad 
Kan appliceras utan modifieringar 
av rotorbladet 
Skyddar hela ytan på rotorbladet 
Fungerar för lätt till medelsvår 
nedisning 
Förhindrar även att insekter fastnar 
Ökar ibland prestandan hos andra 
avisnigssystem 

Fungerar sämre för svår 
nedisning 
Finns inget material idag som 
skyddar till 100 %, därmed ej 
helt tillförlitligt 
Slits fort och blir poröst vilket 
kan främja istillväxt 
 

Kemikalier Passiv/aktiv 
Förebyggande 
Avisning 

Relativt snabb avisning 
Större mängd is kan avlägsnas 
inom rimlig tid 
 

Miljöfarlig  
Svårt att begränsa spridning 
Ej hållbart resultat 
Svårt att få kemikalier att fästa 
på rotorbladen  
Kräver specifik utrustning och 
underhåll  

Flexibla 
rotorblad 

Passiv 
Avisning 

Miljövänligt 
Kan fungera för lätt nedisning 

Känd för att medföra iskast  
Kräver speciella rotorblad 
Få publicerade studier med 
metoden 
Kräver tillförd energi 
Ej vetenskapligt verifierad 
metod. 

Aktiv pitchning Semipassiv 
Avisning 

Kan fungera för lätt nedisning 
Miljövänlig 

Kan medföra slitage vid 
upprepad användning 
Ej vetenskapligt verifierad 
metod 

Helikopter Aktiv 
Avisning 

Relativt snabb avisning 
Effektiv nödåtgärd för vkv utan 
avisningssystem.  
Kan hantera svår nedisning.  

Kontroversiell metod 
Väderberoende teknik 
Kräver fossilt bränsle  

35 



 
 

El.magnetiskt 
inducerade 
vibrationer 

Aktiv 
avisning 

Ej energikrävande 
Relativt effektiv 
Miljövänlig 
Enkel teknik att automatisera 

Helt ny teknik 
Finns inga studier på rotorblad, 
endast på flygplansvingar 

Mikrovågor Aktiv 
Förebyggande 

Effektiv  
Enkelt underhåll  
Ej energikrävande 

Metoden är i ett 
utvecklingsstadium och ej 
beprövad 

Ultraljud Aktiv  
Avisning 

Troligtvis enkelt och tidseffektivt På utvecklingsstadium 
Har ej testats på vkv i drift 

 

Litteraturstudien har visat att den sista frågeställningen som berör huruvida det ur ett             

ekonomiskt, tekniskt och praktiskt perspektiv är mest fördelaktigt att förebygga eller           

avhjälpa isbildning inte går att bedöma generellt eftersom det beror på ett flertal faktorer.  

 

Flera av de metoder som används för att förhindra isbildning kräver tillförd energi. För              

att bedöma lönsamheten för ett system som förhindrar isbildning eller för att ta bort              

befintlig is måste därför beräknas hur stor produktionsförlusten riskerar att bli om ett             

sådant system inte finns. För att beräkna produktionsförluster finns enligt Laakso et al.             

(2010) inga verifierade metoder utan det krävs fler studier.  

 

År 2009 beskrev författarna Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) att ett system för             

avisning uppskattningsvis kräver mellan 6 % och 12 % av ett vindkraftverks totala             

energiproduktion (Dalili, Edrisy & Carriveau 2009). Utöver uppskattad        

produktionsförlust krävs att elpriset är känt för att lönsamheten i ett avisningssystem ska             

kunna beräknas.  

 

Författarna Parent och Ilinca (2011) menar att det år 2011 ännu inte fanns något system               

som är hundra procent effektivt, varken för att förebygga isbildning eller för att ta bort               

redan befintlig is. Författarna skriver vidare att en investering på fem procent av             

36 



 
 

kostnaden för en 600 kW turbin har uppskattats för inköp och installation av ett              

avisningssystem. Kostnaden angiven i procent av totala investeringen minskar med ökad           

storlek på turbinen. Beroende på hur svårt drabbat området är av is samt elpriserna              

varierar återbetalningstiden för ett avisningssystem mellan 1 - 18 år. Om området är             

medelsvårt drabbat av isbildning 30 dagar per år är återbetalningstiden mindre än 5 år              

enligt författarna (Parent & Ilinca 2011). Liinasaari och Frank (2016) beskriver att            

kostnaden för att investera i rotorbladvärme via en värmefolie av expanderad grafit            

varierar mellan fem och tio procent av den totala investeringskostnaden för ett            

vindkraftverk vilket delvis överensstämmer med Parent och Illinca (2011).  

 

Laakso et al. (2010) uppger att uppvärmning av rotorblad kan vara nödvändigt ur ett              

säkerhetsperspektiv för att inte orsaka iskast, men att det även kan vara lönsamt för              

vindkraftparker i områden där isbildning är vanligt förekommande. Vidare skriver          

författarna att break even punkten för investeringen i ett värmesystem för rotorblad            

varierar och är beroende på hur stora produktionsförlusterna riskerar att bli om inte ett              

värmesystem finns installerat samt på elpriset. (Laakso et al. 2010).  

 

För att en ekonomisk bedömning ska kunna göras måste vissa parametrar vara kända,             

däribland tiden som is beräknas belägga rotorbladen, isens beskaffenhet och          

vindresurserna på platsen. Denna rapport har avgränsats för att inte ta hänsyn till olika              

typer av isbeläggning, men denna i kombination med tidsperioden för nedisningen och            

nedisningens svårighetsgrad kan vara avgörande för vilken typ av system som bör            

användas.  

 

Författarna Laakso et al. (2010) anger att det ibland ur ett säkerhetsperspektiv krävs ett              

förebyggande system mot isbildning och/eller ett avisningssystem redan i         

tillståndsprocessen för en vindkraftpark. Detta krävs ofta för platser som ligger i            
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närheten av bebyggelse eller vägar vilka riskerar att skadas av iskast från nedisade             

vindkraftverk.  

 

Av litteraturstudien framkom att forskarna är eniga om att olika metoder för            

förebyggande mot nedisning samt för avisning kräver olika underhåll under          

vindkraftverkets tekniska livslängd. Detta bör även tas hänsyn till vid val mellan de olika              

metoderna. Vissa metoder kräver betydligt mer omfattande underhåll och detta bör           

ställas i relation till effekt och kostnad.  

 

Vid lättare nedisning kan det vara olönsamt att avisa rotorbladen och det kan vara mer               

fördelaktigt att antingen vänta tills nedisningen upphört av sig själv, eller vänta tills en              

större ansamling is har byggts upp. Det finns även möjligheter att styra vindkraftverket             

(aktiv pitchstyrning) för att isen ska lossna utan att uppvärmning behövs. (Liinasaari &             

Frank 2016). 

 

4.4 Sammanfattning 

Problemen med isbildning på vindkraftverkens rotorblad kan bli omfattande för          

vindkraftsparker i områden med kallt klimat. De största utmaningarna är enligt           

litteraturstudien produktionsförluster, säkerhetsrisker, ökade ljudnivåer och minskad       

livslängd på komponenter.  

 

Det finns idag många olika tekniker för att undvika att is bildas på vindkraftverkens              

rotorblad och för att ta bort redan befintlig ispåbyggnad. Gällande metoder för avisning             

nämner litteraturstudien: elektriska värmesystem, värmekanaler, tryckluft, svartmålade       

rotorblad, kemikalier, flexibla rotorblad, aktiv pitchning, avisning med hjälp av          

helikopter, elektromagnetiskt inducerade vibrationer och ultraljud. Av dessa är elektriska          

värmesystem, varmluftskanaler samt kemikalier enligt litteraturen lämpliga metoder        

även för att förebygga nedisning.  
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Gällande metoder för att förebygga isbildning räknar litteraturstudien upp elektriska          

värmesystem, varmluftskanaler, luftskikt, ytbeläggning, kemikalier och mikrovågor. Av        

dessa kan elektriska värmesystem, varmluftskanaler samt kemikalier även enligt         

litteraturstudien ses som metoder för avisning.  

 

4.4.1 Ekonomiskt  

Dalili, Edrisy och Carriveau (2009) beskriver att för en vindkraftpark som är hårt             

drabbad av nedisning kan produktionsförlusterna årligen uppgå till 20-50 %. Hur stor            

förlusten blir monetärt beror därtill av elpriset.  

 

Författarna Parent och Ilinca (2011) skriver att en investering på 5 % av kostnaden för en                

600 kW turbin har uppskattats för inköp och installation av ett avisningssystem.            

Kostnaden angiven i procent av totala investeringen minskar med ökad storlek på            

turbinen. Beroende på hur svårt drabbat ett område är av nedisning samt av elpriserna              

varierar återbetalningstiden för ett system för avisning eller förebyggande mot isbildning           

mellan 1-18 år skriver Parent och Illinca (2011). De uppskattar vidare att om ett område               

har medelsvår nedisning 30 dagar om året är återbetalningstiden mindre än fem år             

(Parent & Ilinca 2011).  

 

Liinasaari och Frank (2016) anger att kostnaden för rotorbladvärme genom en folie av             

expanderad grafit varierar mellan 5-10 % av den totala investeringskostnaden för ett            

vindkraftverk (Liinasaari & Frank 2016). 

 

Vidare skriver författarna att uppskattningsvis så kräver ett system för avisning mellan 6             

% till 12 % av ett vindkraftverks totala energiproduktion (Dalili, Edrisy & Carriveau             

2009). 
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4.4.2 Tekniskt  

Av de tekniker som omfattas av litteraturstudien är det två som främst nämns i              

kommersiella sammanhang; elektriska värmesystem samt värmekanaler. I övrigt        

beskrivs metoderna ofta endast vara testade i flygindustrin, med hjälp av teoretiska            

modeller eller studerats i laborationsmiljö. Exempel på sådana metoder är ultraljud,           

elektromagnetiskt inducerade vibrationer och mikrovågor vilka alla är metoder som          

verkar ha potential att vara användbara på vindkraftverk men där det fortfarande behövs             

göras mer omfattande studier. Ytbeläggningar vilka ska förhindra is och vatten från att             

fasta på rotorbladen beskrivs som till viss del användbara, men litteraturstudien indikerar            

att det ännu inte finns några hundraprocentigt pålitliga ytbeläggningar ännu.  

 

4.4.3 Praktiskt 

Metoder som använder ytbeläggningar för att minska vidhäftningsförmågan på antingen          

vatten eller is har praktiska begränsningar i och med att ytbeläggningarna ofta slits och              

behöver ersättas. Detsamma gäller kemikalier vilka har visat sig svåra att få att fästa på               

rotorbladen. Kemikalier har dessutom en stor negativ inverkan på miljön och är svår att              

begränsa spridningen på vilket gör detta till en ur ett praktiskt perspektiv otillräcklig             

metod. Svartmålade rotorblad har visat sig vara effektivt i områden med stor            

solinstrålning, men studier har visat att svartmålade rotorblad har en större visuell            

negativ påverkan än vita rotorblad. Dessutom riskerar de att överhettas på sommaren.            

Metoder som bygger på mikrovågor, elektromagnetiskt inducerade vibrationer och         

ultraljud är alla metoder som ännu inte finns tillgängliga för kommersiellt bruk och             

därför inte kan anses vara praktiskt möjliga att använda. Inte heller att använda luftskikt              

som uppstår genom små hål i rotorbladet kan ses som en praktiskt användbar metod då               

det ännu inte finns någon färdigutvecklad metod på marknaden. Flexibla rotorblad är en             

metod som kräver särskilt utformade rotorblad och metoden är därför endast praktiskt            

möjlig om det redan i tillverkningen bestäms att rotorbladen ska vara av sådan typ. Inte               

heller denna metod har testats mer än på ett utvecklingsstadium och trots endast vara              
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lämplig för lättare nedisning. Aktiv pitchreglering är möjlig för alla vindkraftverk som är             

pitchreglerade, men metoden riskerar att orsaka slitage om den används i stor            

utsträckning och rekommenderas därmed inte. Flera av metoderna som litteraturstudien          

tar upp kan kräva komplexa reparationer och underhåll och detta bör tas hänsyn till vid               

val av metod.  
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5 DISKUSSION OCH ANALYS 

Utifrån litteraturstudien kan konstateras att studier och forskning kring nedisning av           

rotorblad har pågått under många år och att flera av de metoder som Dalili, Edrisy och                

Carriveau (2009) menade då var på utvecklingsstadiet fortfarande inte har nått           

marknaden och det finns få studier gjorda. Exempel är metoder som använder            

mikrovågor för att värma rotorbladen och förebygga nedisning. Metoden beskrivs redan           

år 2009 som lovande, men den har ännu inte blivit kommersialiserad. Flera av metoderna              

har det varit svårt att finna studier kring och gällande andra har det endast gjorts studier                

på flygplansvingar, men metoderna antas även kunna vara lämpliga för vindkraftverk.           

Trots att problematiken kring nedisning av rotorbladen är så pass omfattande verkar det             

ändå inte finnas tillräckligt med incitament för att resurser ska avsättas för att utveckla              

andra metoder än de idag mest förekommande. Kanske kan detta bero av att de allra               

flesta vindkraftverk inte är etablerade i områden med risk för isbildning, eller där             

isbildning inte är vanligt förekommande. Det skulle dock kunna vara tänkbart att ju             

större utbredningen av vindkraften blir desto fler platser med kallt klimat kommer att             

anses lämpliga för vindkraft. Därmed stärks incitamenten för att utveckla pålitliga och            

kostnadseffektiva system för att avisa samt förebygga isbildning på vindkraftverkens          

rotorblad.  

 

Av de två vanligaste kommersiella metoderna för avisning och förebyggande mot           

isbildning; elektriska värmesystem och värmekanaler framkom inte något genom         

litteraturstudien angående möjlighet till eftermontering vilket borde vara en viktig aspekt           

för redan etablerade vindkraftsparker där det i efterhand behöver monteras ett system för             

avisning eller förebyggande mot isbildning. Metoden som innebär olika typer av           

elektriska värmesystem borde vara möjliga att eftermontera, något som troligtvis inte är            

möjligt i samma utsträckning för värmekanaler vilka sitter inbyggda i rotorbladen. Om            

möjlighet till eftermontering av system för avisning eller förebyggande mot isbildning           

finns görs detta troligen under sommarmånaderna för att underlätta installationen.  
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Något som få författare i studien nämner är problematiken kring att vindkraftparker i             

kallt klimat där avisning och system för att förhindra nedisning behövs ofta kan vara              

placerade otillgängligt på platser med stort snödjup vilket därmed avsevärt kan försvåra            

underhåll och reparationer av systemen. Vid exempelvis användning av kemikalier som           

metod för avisning krävs en kran eller liknande fordon för att kemikalierna ska kunna              

appliceras. För metoder som i forskning visar känslighet för slitage kan detta troligen bli              

en kostsam process. Flera av de metoder som denna studie omfattar har visat på              

känslighet för slitage eftersom de är installerade på olika sätt på rotorbladens utsida och              

påverkas av bland annat fallande is. Förutom att vindkraftparkerna är otillgängligt           

placerade med risk för stora snödjup medför dessa platser ofta risk för hårt väder vilket               

ytterligare är en parameter att ta i beaktande inför både val av system för avisning och                

förebyggande mot isbildning samt vid planering av underhåll och service. Dessa           

aspekter framkommer sällan i forskningsrapporterna som låg till grund för          

litteraturstudien i denna uppsats.  

 

Som nämnts ovan kommer flera av metoderna som föreslås från flygindustrin och från             

metoder för att avisa flygplanens vingar. Det som ej tas upp av litteraturen är att               

förutsättningarna för att avisa flygplansvingar skiljer sig från vindkraftverkens rotorblad          

på flera sätt. Den tydligaste skillnaden borde vara att en flygplansvinge på ett flygplan              

som står på marken är väsentligt mycket mer lättillgängligt än vad rotorblad på hög höjd               

är. Därmed försvåras metoder som exempelvis användning av kemikalier. Ett rotorblad           

roterar dessutom till skillnad från en flygplansvinge vilket borde medföra andra           

utmaningar. Där skulle likheterna troligen vara fler för en helikopters rotorblad. För ett             

flygplan under flygning lär de meteorologiska förutsättningarna även skilja sig från de            

som berör vindkraftverkens rotorblad vilka är på platsen stillastående, men roterande,           

vilket heller inte omnämns i den gjorda litteraturstudien.  
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Denna studie har övergripande kartlagt och beskrivit metoder för att förebygga och            

avhjälpa isbildning utifrån en litteraturstudie. Det är dock möjligt att studien inte är             

uttömmande och att metoder har missats. För flera av de presenterade metoderna finns             

varianter inom respektive metod. Exempelvis finns det inom elektriska värmesystem ett           

flertal tekniska lösningar av vilka denna studie endast presenterar ett fåtal. På samma sätt              

finns flera varianter av ytbeläggningar av vilka inga presenteras i detalj i denna uppsats.              

Även kemikalier har endast nämnts i ett övergripande sammanhang.  

 

Denna studie har avgränsats från att diskutera isdetektorer och andra system för att             

förutse risk för istillväxt eller isbildning. Denna typ av system är dock avgörande för att               

system för avisning eller förebyggande mot isbildning ska startas varför de har en viktig              

roll. Om dessa inte fungerar tillfredsställande kommer det inte spela någon roll hur bra              

systemen för avisning eller förebyggande mot isbildning är eftersom dessa inte kommer            

att nyttjas vid rätt tillfällen om inte isdetektorerna indikerar rätt värden. Då sökningar             

gjordes för att finna forskningsrapporter till denna uppsats kunde även många           

forskningsrapporter rörande isdetektorer och sensorer av olika typer ses vilka indikerade           

att det finns problem med denna typ av system idag. Brist på väl fungerande issensorer               

bör även innebära risker med felkällor vid etablering av nya parker då det kan vara svårt                

att få rättvisande värden på hur ofta och hur komplex isbildning är på en föreslagen               

plats.  

 

Framgångsrik utveckling av kommersiella metoder för att kostnadseffektivt och         

miljövänligt avisa och motverka isbildning på rotorblad på vindkraftverk är troligen helt            

beroende av att vindkraftindustrins investerare, tillverkare och/eller andra intressenter i          

branschen uppmärksammar problemen och har ett behov av att finna lösningar. Fram            

tills att detta sker kommer utvecklingen antagligen att gå långsamt framåt och vara             

småskalig på samma sätt som den varit hittills. 
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6 SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING 

Uppsatsen har som syfte att redogöra för vilken problematik som finns gällande            

isbildning på vindkraftverkens rotorblad samt därefter redogöra för vilka metoder som           

finns dels för att förhindra isbildning och dels för att avhjälpa isbildning på             

vindkraftverkens rotorblad. Slutligen skulle en studie göras för att avgöra vad som är             

ekonomiskt, tekniskt och praktiskt mest fördelaktigt; att förebygga eller att avhjälpa           

isbildning på vindkraftverkens rotorblad. 

 

Litteraturstudien har visat att problematiken kring nedisade rotorblad är främst          

produktionsbortfall, ökade ljudnivåer, minskad livslängd på komponenter samt        

säkerhetsrisker. 

 

6.1 Metoder för att förebygga isbildning  

De metoder som finns för att förebygga isbildning är enligt litteraturstudien elektriska            

värmesystem, varmluftskanaler, luftskikt, ytbeläggning, kemikalier och mikrovågor. Av        

dessa kan elektriska värmesystem, varmluftskanaler samt kemikalier även enligt         

litteraturstudien ses som metoder för avisning.  

 

6.2 Metoder för att avhjälpa befintlig isbildning  

De metoder som finns för avisning och som tas upp i litteraturstudien är; elektriska              

värmesystem, varmluftskanaler, tryckluft, svartmålade rotorblad, kemikalier, flexibla       

rotorblad, aktiv pitchning, avisning med hjälp av helikopter, elektromagnetiskt         

inducerade vibrationer och ultraljud. Av dessa är elektriska värmesystem,         

varmluftskanaler samt kemikalier enligt litteraturen lämplig även metoder för att          

förebygga nedisning.  

 

45 



 
 

6.3 Lämpligaste metoden 

Vilken metod som ur ett ekonomiskt, tekniskt och praktiskt perspektiv är mest            

fördelaktig; att förebygga eller avhjälpa isbildning, går inte att svara på ur ett generellt              

perspektiv. Detta är enligt den gjorda litteraturstudien beroende av ett flertal parametrar            

på den aktuella platsen för vindkraftverken. Däribland hur många dagar med nedisning            

som uppskattas per år, vilken svårighetsgrad nedisningen förväntas ha samt vilka           

vindresurserna på platsen är. Vid lättare nedisning kan det i vissa fall vara olönsamt att               

avisa rotorbladen och mer fördelaktigt att vänta tills islagret smälter eller lossnar utan             

yttre påverkan, eller vänta tills en större ispåbyggnad skett. Det finns dock områden där              

det ur ett säkerhetsperspektiv måste finnas ett avisningssystem eller system för att            

förebygga isbildning. De två system som är vanligast förekommande på marknaden idag            

är elektriska värmesystem och varmluftskanaler vilka båda är metoder som både kan            

användas för att genomföra en avisning men även i förebyggande syfte. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Enligt författarna Laakso et al. (2010) finns inga verifierade metoder för att göra             

uppskattningar av produktionsbortfall på grund av nedisning. Litteraturstudien i denna          

uppsats har endast visat på mycket grova uppskattningar av produktionsförluster på           

grund av is, vilka ej kan användas till att göra vidare beräkningar. Fortsatt forskning              

inom området som leder fram till verifierade metoder för beräkning av           

produktionsbortfall på grund av is kommer att öka möjligheterna att göra mer korrekta             

bedömningar av den ekonomiska aspekten av att installera avisningssystem eller system           

för att förebygga isbildning. 
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