
    

   

 

Deltagelse i den 15. internationale workshop om atmosfærisk 
overisning af konstruktioner 

Økonomisk støtte er givet til Adriana Hudecz, ph.d.-studerende på DTU Vindenergi, 

så hun kan give en præsentation på den næste International Workshop on 

Atmospheric Icing of Structures (IWAIS), der finder sted i september 2013 i St. 

John's, Newfoundland og Labrador, Canada. IWAIS er en af de store videnskabelige 

arrangementer, der tilbyder en international kommunikationsplatform for forskere, der 

beskæftiger sig med overisning og dens konsekvenser. 

Baggrund, teori: 

Drift af vindmøller er udfordrende på steder med koldt klima. Vindmøller er her udsat 

for overisning eller temperaturer uden for de konstruktionsmæssige grænseværdier 

for standardvindmøller. Et koldt klima spiller en stor rolle for en vindmølles el-

produktion og sikkerhedsrisici. På steder, hvor temperaturen er under 0°C og hvor 

der er fugtigt størstedelen af året, udgør overisning en seriøs trussel for 

vindmøllernes holdbarhed og ydelse. Overisning er derfor et hovedelement i 

projektudvikling for drift i koldt klima. Disse forhold finder man i subarktiske eller 

arktiske områder, som f.eks. de nordiske lande i Europa, i Canada og i højtliggende 

bjerge (f.eks. Alperne). 

Vindenergi i koldt klima er en voksende industri. Selvom Danmark ikke har et særligt 

koldt klima, sælger danske leverandører og underleverandører turbiner, vingeprofiler 

og udstyr til steder med koldt klima. Danmark, repræsenteret ved DTU Vindenergi, 

har for nyligt tiltrådt det Internationale Energiagenturs ekspertgruppe Task 19, Wind 

Energy in Cold Climate.  

Projektets formål: 

Projektet, som skal præsenteres på IWAIS 2013, er en del af et ph.d.-studie af 

problemer med overisning af vindmøllevinger. Formålet er at undersøge isdannelse-

mekanismen på vindmøllevinger og dens effekt på aerodynamikken ved hjælp af 

klimatiske vindtunnelforsøg. Eksperimenter blev udført på en vingesektion i en 

klimatisk vindtunnel på FORCE Technology. Isdannelsens tidlige fase blev studeret, 

da anden forskning har vist at selv en lille smule is på vingerne kan medføre en 

væsentlig reduktion af effekten. De eksperimentelle resultater sammenlignes med 

numeriske løsninger. 

Deltagelse i IWAIS 2013 og præsentation af resultaterne af denne forskning er en 

enestående mulighed for at dele information og opnå dybere, helt opdateret viden på 

de områder vi har beskrevet ovenfor.  


