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Förord 
 

Denna rapport utgör slutrapport för projektet V-303 ” Sluttest av issensor” 
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Alla mätinstrument måste kalibreras innan de kan användas. I projektet har 
en givare som mäter istillväxt kalibrerats genom mätningar i en isvindtunnel. 
Målsättningen med projektet är att göra det möjligt att jämföra mätningar 
gjorda med olika typer av givare som mäter istillväxt och islast. 
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Sammanfattning 
 
Inom områden med kallt klimat är vindkraftverk och andra exponerade 
föremål utsatta för isbildning, som kan påverka funktionen och utgöra en fara 
för såväl den egna anläggningen som för omgivningen. Dessa problem tilltar 
med de högre byggnadshöjder som följer av de ökande storlekarna av bland 
annat vindkraftverk. 

HoloOptics utvecklar sedan några år en givare för att mäta istillväxten på ett 
föremål. I denna rapport behandlas kalibreringen av givaren, vilken har skett i 
VTTs isvindtunnel i Esbo, Finland. 

Givaren arbetar med en optisk metod. En mätyta ändrar sina optiska 
egenskaper när den blir nedisad, oavsett typ av is. Detta detekteras med den 
detektor som företaget utvecklat. 

När is indikeras startas den elektriska avisning som finns i mätytan. När 
mätytan blir isfri upphör indikeringen och avisningen slås av. Om istillväxt 
fortfarande förekommer kommer mätytan efter en stund att åter vara 
nedisad, och processen börjar igen. Genom att studera hur ofta dessa cykler 
upprepas under en tidsperiod kan istillväxten beräknas.  

Vid försöken i isvindtunneln kalibrerades givaren mot den uppmätta 
nedisningen av en referenscylinder med 30 mm diameter. Kalibreringen visar 
att givaren har en hög känslighet vid lätt istillväxt, upp till 20 g/m,h. Vid 
medelsvår istillväxt intervallet 20-140 g/m,h är känsligheten mindre. Över 
140 g/m,h är givaren mättad och indikerar konstant.  

Variation av vindriktningen påverkar inte resultatet med mer än 8-10 %. 
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Summary 
 

In regions subjected to a cold climate, wind turbines and other exposed 
structures are vulnerable to the deposition of ice, which may reduce the 
performance and constitute a danger for the structure itself as well as for the 
surroundings. These problems increase with the taller structures that follow 
with e.g. larger wind turbines. 

During several years the company HoloOptics has been engaged in the 
development of a sensor for measuring the rate of ice deposition on 
structures. This report covers the calibration of the sensor, which has been 
carried out in the icing wind tunnel of VTT in Esbo, Finland. 

The icing sensor is based on an optical method. The optical properties of any 
surface change when covered by ice, regardless of type. The sensor that the 
company has developed detects this. 

When using the sensor for measuring the icing rate, the measurement surface 
is de-iced electrically as soon as ice has been detected. When the surface is 
observed to be free of ice, the de-icing is cut off. If icing conditions are still 
prevalent, after a while ice will again be detected on the surface, and the de-
icing cycle starts once more. By studying how often these cycles are repeated 
during a certain time span, the icing rate can be calculated. 

During the tests in the icing wind tunnel the sensor was calibrated by 
comparison with the measured icing of a 30 mm diameter reference cylinder.  

The calibration revealed that the sensor is very sensitive when exposed to 
light icing up to 20 g/m,h. In the interval 20-140 g/m,h the sensor is less 
sensitive. Above 140 g/m,h the sensor is saturated and the reading constant.  

The preferred method is to record the number of indications during a fixed 
period of time.  

Variation of the direction of the wind does not influence the result by more 
than 8-10 %. 
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1 Inledning 

Inom områden med kallt klimat är vindkraftverk och andra exponerade 
föremål utsatta för isbildning, som kan påverka funktionen och utgöra en fara 
för såväl den egna anläggningen som omgivningen. Dessa problem tilltar med 
de högre byggnadshöjder som följer av de ökande storlekarna av bland annat 
vindkraftverk. 

T23 och T26 är givare som mäter hur snabbt isen bildas på fasta föremål 
(istillväxt). I denna rapport behandlas ett prov som gjorts för att kalibrera 
givaren i relation till de mått på nedisning och istillväxt som tillämpas i 
gällande ISO standard. 

 

 



ELFORSK 
 

2 
 

2 Definitioner och förklaringar 

En givare för istillväxt ”Icing Rate Sensor” mäter istillväxten på en mätyta. 
Med istillväxt avses den hastighet med vilken is växer på mätytan. Givaren 
mäter uppbyggnaden av is men däremot inte eventuell minskning av 
mängden is genom smältning eller på annat sätt. En givare för mätning av 
islast eller ”ice indicator” avser allmänt indikering av förekomst av is och inte 
specifikt istillväxten. 

Nedisning kan mätas som istjocklek i mm eller vikt i kg/m2 eller g/m. I det 
senare fallet avses mängden is på en långsamt roterande cylinder med 30 
mm diameter och minst 500 mm längd. Denna metod finns beskriven som en 
ISO-standard1. Strikt avser standarden endast givare som mäter islast och 
där mängden is mäts genom vägning.  

ISO-standardens krav på en långsamt roterande cylinder har sitt ursprung i 
att kraftledningsindustrin ville ha en givare som mätte islasten på 
kraftledningar. Det är ett känt faktum att när kraftledningar utsätts för islast 
kommer de att rotera p.g.a. att is växer på lovartsidan. Det kravet saknar 
relevans för vindkraft.   

Standarder saknas idag för hur istillväxten skall mätas. Den allmänt 
accepterade enheten är g/m,h men även mm/h och kg/m2,h förekommer. 
Enheten g/m,h avser istillväxten på en långsamt roterande cylinder med 30 
mm diameter. I denna rapport används genomgående g/m,h. 

Under en begränsad tid kan nedisningen beräknas genom att integrera 
istillväxten. Under längre tid kan is försvinna genom smältning, sublimering 
eller iskast. En sensor, som mäter istillväxten, tar ingen hänsyn till dessa 
processer.  

 

                                          
1 ISO 126.46:2001  
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3 Provning av T262 i VTTs 
isvindtunnel 

Den 25 och 26 juni 2009 provades en T26 Icing Rate Sensor  i en isvindtunnel 
hos VTT i Espoo, Finland. Denna vindtunnel har en mätsträcka med tvärsnittet 
700x700 mm. Omkring två meter uppströms mätsträckan finns nio 
munstycken genom vilka vatten kan tillföras luftströmmen. Storleken på 
vattendropparna kan väljas genom att variera tillförseln av tryckluft till 
munstyckena. Vid den tidpunkt då provningen genomfördes var endast en 
droppstorlek, 30 µm, tillgänglig. Fördelning av dropparnas storlek är inte 
känd. 

Vindtunneln är placerad i ett frysrum. Om frysrummet och försöksobjektet 
kyls ner till minusgrader kommer en del av vattnet att omvandlas till is som 
fastnar på försöksobjektet.  

3.1 Beskrivning av givare för mätning av istillväxt 
T26 givare för mätning av istillväxt ”Icing Rate Sensor” består av en 0,5 m 
lång cylinder med diametern 30 mm. Högst upp på cylindern finns en mätyta 
som består av en speciell reflex vars egenskaper förändras när den blir 
nedisad. Detta gäller även om mätytan täcks av klaris. Mätytan kan avisas 
elektriskt med hjälp av en värmefolie med liten värmetröghet. Kapaciteten är 
ca 2 500 W/m2 vid 12 V spänning. 

Mätytan övervakas av IR-LED (emitter) och detektorer placerade i fyra armar, 
se Figur 1. Genom att använda fyra armar blir givaren oberoende av 
vindriktning.  

                                          
2 T26 har nu ersatts av T44 med mer avancerad elektronik.  



ELFORSK 
 

4 
 

 

Figur 1: Försöksuppställning. Delvis nedisad givare efter sex timmar med varierande 
istillväxt. 

 

Armarna är försedda med avisning som alltid är påslagen när 
lufttemperaturen är över ca +10°C. Effekten per m2 (effekttätheten) varierar 
mellan ca 500 och 2 500 W/m2. 

Om vindriktningen är känd, t.ex. på ett vindkraftverk, kan en givare med 
endast en arm användas. En sådan givare kallas T23. 

Om man inte är intresserad av istillväxten, utan endast vill indikera närvaro 
av is, kan mätytans avisning elimineras. En sådan givare kallas T21.  

När den del av mätytan som är riktad mot vinden blir nedisad kommer 
indikering att ske. Vid indikering slås avisningen på. Efter en stund, när 
mätytan är fri från is, registreras det av detektorn och avisningen slås av. 

Om istillväxt fortfarande pågår kommer mätytan efter en stund att åter bli 
nedisad med indikering som följd. Detta leder till ett karakteristiskt mönster 
av indikeringar som framgår av Figur 2.  
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Figur 2: Typisk indikering under en period med istillväxt. 

 

Om mätytan eller armarna blir nedisade under en längre period (t.ex. 10 
minuter) trots att de avisas, kan istillväxten anses vara så pass intensiv att 
givaren är mättad. Ett av målen med projektet är att fastställa vid vilken 
intensitet som medför mättnad. 

Mönstret av indikeringar under en tidsperiod är ett mått på istillväxten. Även 
indikerad tid dvs. den tid det tar att avisa mätytan kan användas som mått på 
istillväxten, dock med lägre noggrannhet. Orsaken till att tiden det tar att 
avisa mätytan ger lägre noggrannhet är att den är beroende av en rad andra 
faktorer än istillväxten. Det kan t.ex. vara indhastighet, lufttemperatur och 
typ av is (dimfrost eller klaris). Dessutom kan matningsspänningen variera 
vilket påverkar avisningens kapacitet.  

Trots detta kan indikerad tid under en viss period, t.ex. en timme, användas 
som ett hyggligt mått på istillväxten, speciellt vid lätt nedisning. 

3.2 Försöksuppställning 
Försöket planerades med utgångspunkt från att istillväxten i huvudsak 
påverkas av vindhastigheten om övriga parametrar är konstanta [1]. 

Istillväxten kan enligt [1] beräknas som: 

Ri = C*α1*α2*α3*A*W*V (1) 

Ri  Istillväxt [g/h, g/m,h, g/m2,h eller m/h] 

C   En konstant beroende av valda enheter 

α1 Andel partiklar som kolliderar med mätytan  [0-1] 

α2 Andel partiklar som fäster  [0-1] 

α3 Andel partiklar som inte rinner av  [0-1] 

A Mätytans area  [m2] 

W   Luftens innehåll av flytande vatten  [g/m3] 

V   Vindhastighet  [m/s] 
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Hänsyn tas inte till värmeutstrålning mot klar himmel, eftersom den oftast är 
obetydlig för ett lodrätt stående föremål.  

Förhållandet mellan vindhastighet och istillväxt är utprovad för aktuell 
isvindtunnel vid de förhållanden som anges i Tabell 1. 

 

Vattenmängd 1,6 kg/h 

Droppstorlek 30 µm 

Lufttemperatur ca –5°C 

Orientering, se anmärkning 0° och 45° 

Tidsupplösning 2 s 

Kapacitet hos avisningen, normalt 2 500 W/m2 

Kapacitet hos avisningen, några fall 1 700 W/m2 

Antal indikeringar per fall minst 5 

Vindhastighet 2m/s, 5m/s, 10m/s, 20m/s, 30 m/s 

Tabell 1: Försöksförhållanden 

 
Anmärkning: Med orientering avses hur armarna är orienterade mot vinden. 
Orientering 0° innebär att en arm är riktad rakt mot vinden. Övriga armar är 
då orienterade ±90° och 180° mot vinden. 

Orientering 45° innebär att två armar är riktade ±45° och två armar ±135° 
mot vinden, se Figur 1. Detta är det ur avisningshänseende mest 
ogynnsamma fallet eftersom armarna med orientering ±135° är mest utsatta 
för nedisning. 

3.2.1 Kalibrering 
Kalibreringen utfördes genom att vindhastighet, avisningens kapacitet och 
givarens orientering varierades. Varje fall kördes under så lång tid att minst 
fem indikeringar registrerades. Figur 3a och 3b visar några fall. 
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Figur 3a:  Indikeringar med en arm   Figur 3b: Orientering 0°. 

 orienterad 45° mot vinden 

 

Av Figur 3a och 3b kan man sluta sig till att antalet indikeringar och indikerad 
tid över en viss tidsperiod påverkas av istillväxten. Kapaciteten hos mätytans 
avisning var 2 500 W/m2. 

Figur 3a och 3b visar också att antalet indikeringar per tidsenhet inte är 
nämnvärt beroende av orientering.  

I Figur 4 och Figur 5 görs en närmare analys av resultaten. 

 

 
Figur 4: Istillväxt som funktion av antalet indikeringar per timme 

Ekvation (2) visar resultatet av en regressionsanalys av mätresultaten. 

Ri = 0,76*e0,027*Ai  R2=0,95 (2) 

Där: 
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Ri  Istillväxt  [g/m,h] 

Ai Antalet indikeringar per timme 

R2 Korrelationsfaktor 

Indikeringsperioden bör vara så lång att minst fem indikeringar ingår. 

Om Ai=0 är istillväxten noll om givaren inte är mättad. Om givaren är mättad 
är istillväxten >140 g/m,h. 

Orientering av T26 påverkar inte signifikant sambandet mellan istillväxt och 
antalet indikeringar. 

Om effekttätheten hos avisningen understiger 2 500 W/m2 påverkas inte 
sambandet mellan istillväxt och antalet indikeringar. Mättnadsnivån sjunker 
dock. 

 

 
Figur 5: Istillväxt som funktion av indikerad tid per timme. 

 
Ri = 0,94*e7,6*Ti/Ttot R2=0,87 (3) 
Där: 

Ti Indikerad tid [sek/h] 

Ttot Mätperiodens längd [h] 

Om Ti=0 är istillväxten noll. 

Om Ti/Ttot=1 är givaren troligen mättad 

Ttot bör inte understiga 1 timme, speciellt vid lätt nedisning 

Ekvation 3 utgår från att effekttätheten hos mätytans avisning är 2 500 
W/m2. 

Om kapaciteten hos avisningen understiger 2 500 W/m2 kommer indikerad tid 
att öka och mättnadsnivån att sjunka. 
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3.2.2 Fastställande av mättnadsnivå 
Givaren blir mättad om istillväxten är så intensiv att avisningen på armarna 
och/eller mätytan inte klarar av att hålla dem isfria. 

Figur 5 visar att indikerad tid (då avisningen är påslagen) ökar snabbt med 
ökad istillväxt. Av Figur 6 kan man sluta sig till att mättnad sker vid en 
istillväxt överstigande 140 g/m,h. Kapaciteten hos mätytans avisning är 2 500 
W/m2. Mättnadsnivån är starkt beroende av orientering och yttre förhållanden 
som temperatur och vindhastighet. 

 
Figur 6: Indikerad tid per indikering vid olika tillfällen 

 

Mättnadsnivån 140 g/m,h gäller om temperaturen är ca –10°C och 
vindhastigheten 10 m/s eller –5°C och 30 m/s. Vid lägre temperaturer i 
kombination med starkare vindar minskar mättnadsnivån. 

Istillväxt som medför mättnad är starkt beroende på kapaciteten hos 
avisningen, se Figur 6. 

Att öka kapaciteten hos avisning av mätytan över ca 2 500 W/m2 är inte 
realistiskt. 

I Aapua mättades givaren när istillväxten under en längre tid var ca 170 
g/m,h. 

Om svår istillväxt efterföljs av temperaturer under –10°C och vindhastigheter 
över 10 m/s, kan det inträffa att avisningen inte har tillräcklig kapacitet för att 
avisa mätytan och/eller armarna, trots att istillväxten upphört. Givaren 
kommer då att indikera kontinuerligt tills förhållandena ändras så att 
smältning kan ske. 

För att smältning av is på armar och mätyta skall påbörjas måste ytorna först 
värmas upp till minst 0°C. Den effekttäthet som krävs beror på lufttemperatur 
och vindhastighet. Enligt [2] är värmebehovet för att uppnå minst 0°C på 
ytan vid –5°C och 30 m/s lika stort som vid –10°C och 10 m/s. 
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3.3 Rekommenderade förfaranden vid mätning av istillväxt  
För att uppnå bästa resultat vid mätning av istillväxt med T26 Icing Rate 
Sensor eller den liknande T23 är följande förfarande att rekommendera. 

Mätning av istillväxt kan med fördel göras över en tidsperiod på en timme 
(3 600 sekunder). Då blir lägsta istillväxt som kan mätas med hjälp av fem 
indikeringar ca 0,8 g/m,h.  

Kortare tidsperiod kan användas, men den lägsta istillväxt som säkert kan 
registreras blir då högre.   

Vid mätning av istillväxt bör antalet indikeringar under den valda tidsperioden 
i första hand användas.  

Indikerad tid under tidsperioden bör också registreras. Indikerad tid kan 
användas för att avgöra om givaren är mättad, eller om indikeringarna beror 
på andra meteorologiska fenomen än istillväxt. 

Vid lätt nedisning är indikerad tid ett bra mått på istillväxten. 

3.4 Slutsatser 
Alla givare, oavsett typ och användning, mäter mot någon form av mätyta. 
Det medför att man oftast har ett platsfel och ett formfel gentemot det 
föremål som man är intresserad av att mäta på.  

Vid mätning av istillväxt eller islast på vindkraftverk placeras givaren oftast på 
maskinhusets tak eller på en mätmast i närheten. Platsfelet kan därför bli 
stort. Även formfelet kan bli stort eftersom det är svårt att göra en mätyta 
som motsvarar ett rotorblad. 

Vid nedisning av vindkraftverk kommer mängden is att variera avsevärt i 
både radiellt och tvärs rotorbladet. Det gör att någon väldefinierad istillväxt 
eller istjocklek inte kan fastställas på rotorbladet. 

Allt detta gör att absoluta mätresultat avseende istillväxt eller istjocklek vid 
ett befintligt vindkraftverk har ett begränsat värde. I den situationen kan dock 
ett relativt mätresultat med stöd av erfarenheter utgöra underlag för åtgärder 
vid isbildning.  

I [3] visades att ett vindkraftverks produktionskapacitet inte påverkas 
nämnvärt så länge islasten är mindre än 10-20 g/m. I det aktuella fallet 
ökades produktionskapaciteten till och med något. Med 
produktionskapaciteten avses den uppmätta effekten i förhållande till nominell 
effekt.  

När sedan islasten ökade minskade produktionskapaciteten för att vid en  
islast på ca 40 g/m vara ca 50 %. 

Före utbyggnad av vindkraft på en plats där isbildning kan bli ett problem kan 
mätningar på rätt höjd ge en indikering på om is verkligen kommer att 
påverka verkets prestanda och säkerhet. 
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