
IJsval, IJsafslag en 
veiligheidsmaatregelen



Wat is IJsval en IJsafslag?

• Insert movie or 2?
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Hebben we daar in Nederland 
ook last van?



IJsvorming op windturbines

• Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid, sneeuw of 
ijsregen

• Kans hierop bij stilstand niet anders dan andere constructies.

• Uiteindelijk laat het ijs los en valt het naar beneden.

• Bij draaiende windturbines kans op ijsvorming vele malen 
groter:
– Door draaisnelheid

– Centrifuge effect versneld de vorming van grote brokken ijs.



Soorten ijsvorming

• Rijp/Rijm ijs:
– Rijp kan zich vormen op een windturbine bij een bepaalde 

temperatuur en luchtvochtigheid. Wanneer de turbine draait, versnelt 
het rijpvormingsproces. 

• Sneeuw:
– Sneeuw kan op de turbine plakken (bladen, toren, gondel) en ophopen 

tot lichte brokken. Bij een niet draaiende turbine is dit ongevaarlijk bij 
een draaiende turbine kunnen grotere brokken ontstaan.

• IJsregen:
– Zowel wanneer de turbine draait als wanneer de turbine stilstaat, kan 

ijsregen zich ophopen op de gondel en bladen. 



IJsval en IJsafslag

• IJsval (ijs dat van een stilstaande windturbine afvalt):
– Smelten

– Wind

– Buigen van het blad

– Bij opstarten windturbine

• IJsafslag (ijs dat van een windturbine in operatie afvalt)
– Afslag door centrifugale krachten

– Afslag door buigen van het blad



Hoe gaan we in Nederland met 
dit risico om?
• “De risico’s voor de 

omgeving ten gevolge 
van ijsvorming zijn 
minimaal omdat het 
om kleine brokstukken 
gaat die relatief ver 
weg geslingerd kunnen 
worden. Het PR hiervan 
is verwaarloosbaar 
klein.”



Hoe gaan ze hier in het 
buitenland mee om
• Modelmatige berekening

• Berekening van 
theoretisch maximum 
aan ijsbrokken per jaar.

• Berekeningen gezien met 
als aanname 
tienduizenden ijsbrokken 
per jaar. (in Nederland)

• Berekeningen gezien met 
PR contouren van 280 m 
(In Nederland)



Hoe vaak is er nu echt kans op 
IJsvorming in Nederland?
• IEA heeft op basis van een ENERCON-E82 de volgende 

verwachting opgesteld.

• Aantallen ijsbrokken zullen toenemen bij grotere 
rotorafmetingen

• Kans op ijsafval door hevige ijsregen zeer beperkt (komt één 
keer per 15 jaar voor volgens het KNMI.

• Gevaarlijke hoeveelheden sneeuw komen gemiddeld eens per 
drie jaar voor.



Wat kan er vallen in zo’n situatie?



Waar kan een gevaar vormen?

• Uit locatiestudies blijkt dat het merendeel van het ijs direct 
onder de rotor valt.

• IJs kan echter ook door de wind worden meegevoerd of 
worden afgeworpen

• Invloedsgebied stilstaande rotor: Windsnelheid (m/s) x 
(diameter (m)/2+hoogte (m))/15 
– Voorbeeld 14 X (131/2+112)/15 =  167 meter

• Draaiende Rotor: 1,5 x (Diameter (m) + Hoogte(m))
– Voorbeeld 1,5*(131+112)=365 meter



Wat kunnen we doen om de 
veiligheid te vergroten
• Maatregelen nemen om ijsvorming te detecteren, (zoveel 

mogelijk) te voorkomen en/of te verminderen en te zorgen 
dat een turbine stilstaat in geval van ijsvorming.

• Maatregelen nemen om bij ijsvorming ijs gecontroleerd af te  
laten draaien.

• Zorgen dat zich geen of zo min mogelijk mensen in het 
invloedsgebied van de windturbine bevinden.



IJsbeperkende maatregelen
• Bladverwarming (repressief)

– Maakt gebruik van warmte-elementen of hete lucht

– Niet ontworpen om ijsvorming te voorkomen, maar om downtime te 
voorkomen in koude gebieden.

– Vaak alleen aanwezig op aerodynamische delen van het blad

• IJs detectiesystemen (repressief)
– Merkt ijsvorming op door afwijkingen de powercurve.

– Merkt pas ijs op als het al gevormd is op de bladen.

– Mitigeert risico voor een groot deel, maar niet alle systemen zijn 
betrouwbaar.

• IJs preventiesystemen
– Detecteren weersomstandigheden waarbij ijsvorming kan optreden

– Zet  turbine preventief stil om ijsvorming te voorkomen of beperken.

– Monitoring van ijsvorming door camera’s.

– Geeft tijdig inzicht in mogelijke risicovolle situaties.



Maatregelen om ijs 
gecontroleerd af te laten draaien
• Windturbine in optimale positie kruien en stilzetten

• Windturbine opstarten op moment dat er niemand in de 
buurt is.

• Bladverwarming aanzetten op moment dat niemand in de 
buurt is. 

• Windturbine stationair laten draaien bij sneeuwval



Maatregelen om mensen te 
weren uit het invloedsgebied
• Plaatsen van slimme waarschuwingsborden die aangaan bij 

ijsvorming.

• Het (tijdelijk) vrijwaren van bepaalde gebieden rondom de 
windturbine

• Het opstellen van een ijsprotocol: Hoe gaan we om met een 
situatie dat er sprake is van ijsvorming op de windturbines en 
wanneer geven we dit gebied weer vrij. 
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