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Drijfijs op rivieren.
1952. 15 blz. 6 foto' s.
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In dit rapport worde!"' drie vraaestukken llllGe(;(l.UJl, met lJetrekking
tot ij~ o~ de rivieren. In de eerste plaats wordt lJehandeld de vorning
van 't ijs, in de tweede plaats de beweging van 't drijfijs en
tensJotte hct vastlopen ervan.
Di,j de vorro ir.," word t, f'r on<ierschcid gemailk ',; tu~s n vcr:1ing op
zoet- en op zoutl'mter. Bij zoctwater :lal àe ;wv;:.otc la.r; l"e.. d~
kurulcr. odvricücn, tCI""Ni 1 h('t 7,·àt~r bi.; de huocr.; r:og 11° C Kl;n zijn
({;rl1o~s te d.ichtho1n.). 'Nil ~outwr.. tnr 1>ovriezcn 1;"':1 ,l,il ovûral de
te1T':}Cratuul~ gc1i.~1: aan dj~ lJi.j I t 7ricspunt. van 1 t zoutvlater coeten
ziJn (hnrigt ~f V::Hi ZO'lt cor.contT:l~tc)~ frazil-i,lS; ~ct het frazil-ija
zieL. ej. dc boè.cr.l van rlc r1vjür af da'"1 spreekt mc~: V:ln [';TaBU ... of
ankcri.js. :lit 3cort kOJr."; zHldon voo=. n~~~ct deze' ol~d.cr·."i tPl'-j,jsvormen
kent {j~en d~n !'HA; het oppcrvll::ü~to-i,lGt dat op l.'uoti:;C' r1o..atGC'n ontstaat.

lIi~frna Vl(J~d t ànl'l de l.i~we{~ng van dTi.ifi~:J 'ut!~~T~rok0n. Th'ze bewe-

Cinö wordt ir4 ' 1: n.lfe·'1een gcl~en3chC'tr:t duor het ve.clno·J vaI1 (10 ijGbezetting- aan tn ~evnn nle "'unctie v:Ul dG \'J"'.tcr~~C\7C;ll1~·= .. (~T:~hcy,ettjng
(0<) i~ vf.r..houiin,; tUG;.cn c t". dri,ifl. s en ·.·.·o.tt:ro· TI . .. ~hrcv('r het
drij rijS vL:rticcla iû. Vc ..-:~chill("'nil (~ ror:n.ulc~ '.··o~·":.èn bcreke.i::, zoal s
forrJl.11os voor I~G 1jnbè7'.cttin[;', ije<:.fvCJGr, vorr.cu(~inc ijn- en ".aternfv()(.r, e .. d .. )

èrijfi jG en ~·J:... teroJ)p" wrarovcr
drijfijs verdeold i3 fo<"~, geli5k na!\ -; is, zeet nC"l ,la t. het ijn
vast zi t. Wil het ijs "lastrcl'en d1cn Moot ann ? einen voldaan wor:ien:
10{;c te!:1;Jerll. tuur en een vrij 1 "nGe stroor110ze "periode (ken tertijd) •
Op eo;,n bijrivi"r net crote bewegi ng (Ila::-ingvliet), was het in de
winter van 1939-1940 mocelijk, dat bij eel
2, het ijn nol' niet

Aln de vl'"!.rhoudü\g tUS:30n opr

S

vantliep!
De Qeente kans op vastlopen heeft het ijs op die plekken
waar de rivier een scherpe bocht maakt en de stroonsncJheid zeer
gerinG in. Cc de ijsnfvoer te verbeteren, moet a~n de volger.de
punten aandacht uorden benteed:
a.
~e uatersnelheden moeten zO Groot nogelijt zijn.
b.
de w~terafvoer moet zoveel mogelijk ton nutte kOMen var
de ijsafvoer.
c.
de snelheids- en richtinbBveranderingen van de waterstroom
",oe ten zO geleidel ijk 1:10,;eli jk verlo;Jen.
d.
aanhechtinGspunten voor het drijfijs nocten zoveel mor:eJi,jk
worden vermeden,
e.
bro~~en van ijsvorminr zoveel neGelijk beperken.

