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VERSLAG VAN DE METINGEN MET RADIO-ACTIEF GEMERKT SLIB OP DE
"STORTPLAATS NOORD" IN DE NOORDZEE.

1

1. Inleiding.
Zowel voor de verdieping en het onderhoud van de scheepvaart.geul naar de Rotterdamsche Waterweg in de Noordzee als voor het op
diepte houden van de Rotterdamse havens zijn er de laatste jaren
zeer omvangrijke baggerwerkzaaaheden in uitvoering. In de eerste
zes maanden van 1970 waren de gebaggerde hoeveelheden in deze gebieden ca 15 miljoen ton; de daaraan verbonden kosten ca f 20 milj.
De vrijkomende specie wordt gestort op de Noordzee (zie bijlage 1). Deze specie bestaat voor ca 409/6 uit zand en voor 60% uit
slib.
Uit onderzoek op de stortplaats is gebleken, dat het gestorte
zand in de omgeving van de stortplaats achterblijft, maar dat het
gestorte slib vroeger of later van de stortplaats verdwijnt.
Hoewel deze stortplaats Vrij ver van de scheepvaartgeul en de
mond van de Rotterdamsche Waterweg verwijderd is, bestaat er onzekerheid over de vraag of een deel van het gestorte slib zich niet
wederom op de te baggeren plaatsen in en v66r de Rotterdamsche
Waterweg en in de havens zal afzetten. Uiteraard is het van groot
economisch belang om hierover meer te weten te komen, daar dit ge.geven eventueel aanleiding kan zijn tot een gunstiger keuze van de
stortplaats. Anderzijds dient bij de keuze van de stortplaats een
zo klein mogelijke vaarafstand te worden nagestreefd, wegens de invloed van de vaarafstand op de baggerkosten.
De orde van grootte van het terugstromende, opnieuw op te baggeren, slib is dus maatgevend voor een economische optimalisering
van de ligging van de stortplaats.
Het voor de mond van de Rotterdamsche Waterweg zwevende slib
is echter geenszins uitsluitend afkomstig van de stortplaats, maar
ook van het Haringvliet en de Noordzee. Voor de oplossing van het
hierboven omschreven probleem is het nodig een methode te vinden
om het slib van de stortplaats te onderscheiden van overig, slib.
Ook is voor dit vraagstuk van belang: de wijze waarop het
gestorte slib wordt bewogen. Baggerspecie, die door sleepzuigers
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is opgezogen, wordt in de beun van de zuiger naar de stortplaats
gevaren. Daar wordt de specie overboord gepompt en komt in het
water en zinkt naar de bodem. Er zijn nu twee mogelijkheden:
het grovere zand komt direct op de bodem terecht, maar een
gedeelte van het fijnere slib blijft zweven en wordt door
getijstromefl van de stortplaats afgevoerd. De baan die deze
fijne deeltjes beschrijven is enigszins te benaderen uit de
driftbanen van het water in het gebied. Deze banen worden
onder meer beinvioed door de strorningscondities ten tijde
van de dropping. Een complicerende factor is, dat deze
fijne deeltjes bij stroomkentering kunnen bezinken waarbij
ze op de bodem terecht kunnen komen en pas veel later bij
hogere stroomsnelheden weer kunnen worden opgenomen. Ook
kan het bezinkende slib in diepere waterlagen waar geringere
stroornsnelheden heersen komen. De driftbanen van het water
en het slib kunnen dus belangrijk verschillen, maar wel kan
gesteld worden, dat de omvang van de driftbaan van het slib
niet groter kan zijn, dan die van het water. Uit de waterbanen kan dus de maximaal mogelijke verspreiding van het.
slib worden afgeleid
het is ook mogelijk, dat het grootste gedeelte van het fijne
materiaal op de bodem terecht komt. Vlakbij de bodem kan
zich dan een dichte suspensie (zware vloeistof) vormen, die
langzaam met de gotijstrorflefl heen en weer beweegt. De bewegingssnelheid van deze zware vloeistof is veel kleiner dan
de stroomsnelheden er boven. Daardoor is ook de verspreiding
van het slib van kleinere omvang als bij het onder a. beschreven proces.
Het is waarschijnlijk dat beide processen een rol spelen
bij de verspreiding van het gedumpte slib. IIogeljk zal bij
ruwe condities, (sterke stroming en zware goifslag) vooral het
eerstgenoemde proces cptrcdon en bij kalme condities het
laatstgenoemde. Uitsluitsel hierover kan slechts verkregen
worden door bepaling van de transportbaafl van gemerkt slib0
Het onderzoek, dat in dit verslag besproken wordt, had
het volgende doel:
het ontwikkelen van een merkmethode voor slib;
het uitvoeren van een proef op praktische schaal;
het ontwikkelen van een rekenschema voor de interpretatie
van de uitkotefl van da proef met gemerkt slib.
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Ten aanzien van het rekenschema zullen aparte nota's verschijde NathematisCh Fysische
non van hot V aterloopkufldig Laboratorium en
Afdeling van de Rijkswaterstaat.
Voor dit onderzoek werd samengewerkt door de volgende Diensten
en Institutefl
Dienst Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Studiebureau
Interuniversital Reaktor Instituut te Delft

- ir J. de Nekker
de heer C. van Rijt

- ir M. de Bruin
ir Z. Kolar

Philps-DUphar te Petten
Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdam-

- de heer L. Kroone
- de heer C. Beets

sche Waterweg, Peil- en Meetdienst
Hoek van Holland
Rijkswaterstaat, Deltadieflst, ?Iaterloop-

- drs J.H.J. Terwindt
de heer F.A.H. Petersen
de heer B.J. Vermin

kundige Afdeling
Rijkswaterstaat, NathematisCh Fysische
Afdeling
v;crloopkundigO Laboratorium "de Voorst"
N.O.P.

- ir
-

W.F. Volker

drs G.C. van Dam
dr ir MJ. de Vries
ir J.C.W.Berkhoff

edewerkiflg werd verleend door:
Adriaan Volker N.V.
R.C.N. - S.B.D.
T.N.O. - C.I.I.
Korps Nariniers Rotterdam
Rijksinstituut voor Vjsserijonderzoek
Rijkswaterstaat Deltadienst, Bureau Eellevoetsluis en de
7erktuigk1fldige Dienst te Schiedam.
Het onderzoek geschiedde onder leiding van een stuurgroep
bestaande uit ir Z. Kolar, ir J. de ekker en drs J.H.J. Terwindt.
Deze groep stelde de onderhavige nota op.

-
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2. Keuze van de merkmethode
Verschillende methoden voor het merken van het slib
zijn onderzocht.
a. Activering van aangehechte isotopen.
Bij deze methode wordt vooraf een merkelement
(bijvoorbeeld tantalium) aan het slib gehecht (i). Het
gemerkte slib wordt op de stortplaats gebracht waarna
water en bodernmonsters worden genomen. Het slib uit deze
monsters wordt in een kernreactor met neutronen bestraald,
waarna het gehalte aan merkelement wordt vastgesteld.
Een belangrijk voordeel is, dat het gemerkte slib geen
radio-activiteit bevat maar alleen een niet actieve isotoop heeft ingebouwd, die pas in het laboratorium geactiveerd wordt. De methode heeft evenwel ernstige bezwaren.
Allereerst is deze methode thans nog niet op praktijkschaal toegepast en zeker niet in een gebied waar dergelijke verdunningen optreden als op de stortplaats. Geblehen is, dat de hoeveelheid Ta in het Waterweg-slib relatief
hoog is en daardoor de natuurlijke achtergrond. De toe to
voegen hoeveelheden Ta zijn dan ook groot. Vervolgens kan
niet in het meetgebied maar pas later in het laboratorium
worden vastgesteld of het bemonsteringsachema voldoet. Ket
is dus niet mogelijk om het gemerkte slib direct na de
storting te volgen om het bemonsteringsschema aan te passen. Bovendien zullen veel monsters nodig zijn om de verspreiding enigszins te kunnen vaststellen. Hierbij komt,
dat vooral de analyse van de monsters zeer duur is. De
uitkomsten van(een onderzoek met deze methoden werden dan
ook nog te onzeker geacht om de hoge kosten te verantwoorden.
b. Het inbrengen van een afwijkende biologische component.
Onderzocht is of diatcmen(eencellig plantaardig
nlankton) van een soort, die thans niet in hetgestorto
slib voorkomt als rnerkstof kan dienen. Hiertoe zijn ver- •
schillende diatomenaarden, afkomstig van verschillenh
cijfers tussen haakjes verwijst naar de literatuuropgave op pag.29.

-
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delen van de wereld op deze afwijkende soorten onderzocht.
(zie nota W69.079 van de Rijkswaterstaat - Deltadienst).
:ot bleek, dat geen der diatomenaardefl voldoende dergelijke soorten in hoge concentraties bevatten. Dit betekent
dat er een zeer grote hoeveelheid diatomenaarde nodig
zou zijn, os bij de optredende verdunningen, gemerkt slib
te kunnen herkennen, hetgeen te hoge kosten met zich zou
brengen
c. Radioactieve merkstoffen,
Bij deze methode wordt een radioactieve isotoop aan
het slib gehecht. Na dumping op de stortplaats kan met
behulp van tellers de verspreiding van het gernerkte slib
direct bepaald en gevolgd worden. Deze methode sluit aan
bij vroegere proeven met radioactief gemerkt zard in de
zeegaten en voor onze kust en met slib, in buitenlandse
estuaria (zie lit. (2) en (3). Deze methode werd gekozen,
niet alleen omdat de kosten belangrijk minder zijn dan
die van de beide andere genoemde methoden, maar vooral
vanwege het voordeel, dat het gemerkte slib opspoorbaar
ian
worden.
Opgemerkt
wordt, dat het
s en direct
gevolgd
k
ook bij de huidige onderzoekssethOde noodzakelijk gebleken
is de bepaling van de verspreiding van het gemerkte slib
ook met behulp van monsters uit te voeren. Echter kan het
bemonsteringssChelfla tijdens de verspreiding van het slib
worden aangepast en op grond van de gegevens, die met do
sleepdetector worden verkregen.
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. Verdere uitwerkini van

ven met radio-actief

'erkt slib.
3.1. Alenenc ozet van de rroeven
Bij de orzet van de proeven is er van uitgegaan
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de normale praktijk
van slib storten oo de stortplaats in de Noordzee. Daarom is besloten, dat van de in de Europoort meest werkzame
sleerhopperzUiger, Geopotes VII, de gehele beuninhoud
gemerkt zou moeten worden. Dit kan worden bereikt door
e inrkstp
ot suipen ee

ti1çn

jecteren. Door de te verwachte ±ntensieve menging in de
zuigpompen kan verwacht worden dat deze rnerkstof uniform
over de specie verdeeld is en aldus de gehele specie
gemerkt zou worden. Op de stortplaats zal de gemerkte
specie overboord gepompt kunnen worden, waarna de versnreiding van het slib gevolgd kan worden.

3.2.
Bijlage 2 geeft een overzicht van de beschouwde
isotopen. Als kriteria bij deze keuze golden: de energie
van de '' straling in verband met de detectie, de halveringstijd, radotoxicite1t, de leveringsmogelijkheden
van de isotopen en de kosten. Na afweging van al deze
factoren werd

3.3.

Sc -is sotoop gekozen.

Keuze van do toe te nassen hoeveelheid radio-activiteit
en de detectiethode.
Deze keuze is voornamelijk gegrond op de wens
het gemerkte slib tenminste gedurende enige getijden
te kunnen volgen. De orde van grootte van de toe te
passen hoeveelheid radio-activiteit werd geschat met
behulp van de onderstaande globale beschouwing.
a. Stel 4000 m3 havenslib (de beuninhoud van de
Geopotes Vii) wordt gemerkt met x. Ci activiteit.
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b. Stel 4C00 m3 gestort slib kont tcreçht op een bodem8 2 (aangcnoncn is dat geen slib in
vlak van1, 210
suspensie gaat). De verdeling van hot so=orkte cilb
over dit bodeavlak is hcnogeen0 De gebruikte bodcigrij, -.2
er cct een eoaeavlaz van ',uo10
n •2De hocvcelheid
racio-activitcit in een griporrnonster is dan
71.
-. • malc dotoctoorbare acivi•,o.lO C. Dc ru.n.
1
tcit ) kG Sc, genoten bij 1 9 1 MoV, gedurende 10 ninuten
bij do gegeven meotopstolling is 10164,1.10}.L ci. Do activiteit in een noneterdiont dus ninirnac.l deze aardon to
hebben.

= 25 ci,
in het bovenstaande is een hoogono versprcidin
van hot slib en geen vermenging net ander slib aanganonon. In t7crkcl4 j1ceid zal dit niet hot geval zijn. val
non de detoctie toch over een redelijk Groot oppervlak
:en dan is een grotere hoeveelheid activiteit
::ogclijk
nodig. Voornamoli-: op grond van veiligheidcoveroginn is toch besloten de toe to asscn hoeveelheid radioactiviteit op 20 Ci te stellen.
Gezien de bovenstaandeteltijd van 10 ninuten is
afgezien van het gebruik van een gedurende en!go tijd
op do boden to plaatsen puntdctoctcr.

) Do nmale detecteerbaro activiteit is golik aan
1003 c,J , aarin B = ctanc.aard afwijking van de
achtorc•n.ztclling. Bij toenencnde toltijd neent de
mininale detectoerbare activiteit af, cadat do bijdrage van de achtorgrondestraling ( 3 ) afneemt.
Cader Efcicncy " wordt verstaan do vorhoudn3
;ucocn hot aantal dosintogratics per soc (dpc) en het
aantal tellingen per ccc (cpz) s = . 2 -'CO- ct
aantal ds voor bekende So e2 coing is bekend.
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t 1Lu :uin'u

'..orden doorgemeten.
Een sleepdetector verdient uit het oogpunt van
:oettechnjek do voorkeur. Met de scintiliatieteller,
die in de sleepdetector aanwezig is, kan een minimale
activiteit van 2 LCi/m worden aangetoond. Onder b is
aangenomen, dat op 1,2.10 m2, 4000 m slib wordt afgeze, znde een laagjê van 3,4.10-2 mm. tel dat het
genoemde sliblaagjo door de sleepdotector tot 1

ni

boven

de bodem wordt orgewoeld, dan bevat 1 m3 bodemv;ater
gemiddeld

09 17

t Ci radio-activiteit. Dit betekent

dat de verspreiding van hot gemerkte slib slechts over
een gedeelte van het aangenomen vlak van 1,2.108 m2
kan worden vervolgd. Bovendien bestaat er ernstige
twijfel of de sleepdetector al het slib op de bodem
opwervelt en homogeen over de onderste meter verdeeld.
V?el kan met de sloepdetector een snel inzicht verkregen
worden in de verplaatsing van de buik van het gemerkte
slib.
Crgrond van bovenstaande overwegingen is besloten
de verspreiding van het gemerkte slib te bepalen met behulp van monsters van de waterlaag boven de bodem en het
sediment van de bodem.
3.4. Aanhechtin,s van co tsacr aan slib.
Het radio-actieve merkrnateriaal kan op twee wijzen
in de te merken baggorspecic worden ingebracht. Nen kan
glasparels (die een eenvoudig activeerbaar element bijv.
Sc bevatten), vergruizen totdat een korrelgroo.tteverdcling verkregen wordt; die overeenkomt met die van het
n.
baggerslib. Deze vergruisde giaspareis worden daarna
in een rea:ter gcat!veord. Een tweede methode is de
mcrkstof direct aan het slib te hechten. Men maakt hierhij gebruik van de eigenschap van slib ionen te kunnen
binden en wol sterker naarmate de ionen een hogere valetie hebben. Gekozen wordt voor de tweede methode omdat
de aanhechtingsrrocedure wat eenvoudiger is en verwacht
werd, dat de fyischc eechaacn van het slib het
beste behouden blijft.

Jit orintoreade laborateriurnproeven is gebleken
'+6 c ncerc.aad gemarckelik en bljvcnd aan slib
c.a t
ken worden gehecht (zie appendix 1) Aangezien het Al
on oppervlakte labelling betreft zal in de fijnere
:lnactics de relatieve hoeveelheid aangohecht Sc groter
zijn dan in de grovere fracties. 7il de radio-activiteit
een maat zijn voor het slib als geheel dan is het nodig
dat de hoeveelheid aangehecht Zo over alle deeltjes even
groot is. Dit kan worden bereikt, door een bepaalde hoeveelheid slib in fracties te scheiden en de totale hoeveelheid radio-activiteit te verdelen naar ratio van de gewichtchoeveelheden in de fracties. Daarna kunnen de fracties weer bijeengebracht worden. Het aldus gemerkte slib
kan worden toegevoegd aan een veel grotere hoeveelheid
5pcie. Nagegaan is of de kleine deeltjes later toch
niet activiteit van de grotere deeltjes opnemen m.a.w.
of de eenmaal aangehechte activiteit niet meer wordt afgestaan. Dit geschiedde door een proef waarbij gefractioreerd gemerkt slib, dat nadien gemengd was, weer opnieuw
in fracties te scheiden door middel van zeven. Als er
t-een radio-activiteit is afgestaan dan zullen de fracties
ongeveer gelijke specifieke radio-activiteit (= radioactiviteit per gram) vertonen.
Het scheiden van het slib in fracties is gebeurd
met een door het Centraal Technisch Instituut TNO ontwikkelde ziftmethode, die berust op aerodynamischo centrifugeren (zie aDaendx II). In de Eur000rt werd een gebied gekozen waar tijdens de tracerproevon door de sleepzuiger slib opgezogen zou worden. Een monster van 100 kg
van dit 1ib werd gescheiden in de fracties < 1 L , 1-2 t,
2-5 p., 5-10 L en 10-50 p.. V66r het ziften r:ocd het slib
.2rdon gedroogd en gemalen. D:'' de droging ''ord moge lijk
cie organische stof gedeeltelijk onticed. De fysische caorischo eigenschappen van het slib kunnen daardoor mogelijk
aeranderen. Deze veranderingen worden echter niet zodanig
jacht, dat hierdoor de traceracethode moet worden afgewezen; dit mode in veaad ct de grote hoeveelheid elib,

wamraan de tracer werd toegevoegd.
De hoeveelheid te merken slib is gek.osn om
rraktischo gronden al. dat bij de injectie voldoende
generkte deeltjes aan de specic kan worden toeevocgd.
Done hoeveelheid werd op 10 kg gesteld.
Aangenomen dat de slibdeeltjes bolvormig z ijn en
uitgaande van de gewichtspercentages van de verschillendc
fracties (zie onderstaande tabel) werd voor elke fractie
het aantal deeltjes berekend, waarbij als s.g. 2,2
werd aangehouden. Het totaal aantal deeltjes in 1 kg.
slib bleek 2.10

te zijn. Bij een totale injectie

radio-activiteit van 20 Ci in 10

kg slib is de gemiddelde

Ci/korrcJ..Stel voor detectie is een
minimale detecteerbare activiteit van 10.10LC 4

activiteit 10

nodig. Stel dat do tracer zich hosogeen verspreid over
m 2 zijnde 0,2 p.Ci/n2, met een gemiddelde dikte van
de tracerlaag van 0,04 mm. Dor monster, not een bodenvlak van k,8/+.1O 2 m2 s îs5.iO° gram tracerslib. Hierin
6 korrels. Dit aantal is ruimschoots vol-.
zitten ca 10

•

doende om de statistische variaties van het aantal deeltjes
in een monster relatief onbetekond te maken. Bovendien is
de activiteit per deeltje klein, hetgeen uit veiligheidsoogrunt gunstig is.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de droog-

•
•

gev:ichten van het slib in de verschillende fracties, de

gewenste toe te voegen radio-activiteit, de werkelijk toegevoogde radio-activiteit, de rest activiteit, welke na de
proef in dc transrortcontainers was achtergebleven en de
werlijk

sm hot slib gekochte activiteit.

roc

activiioit

aovitcii

lih

ei

•
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£

treffende do veiligheid b± de toepassing van
ric-act±Ö nator aal kunnen twee asncctcn onderscheiworden:
- de veiligheid van de personen, die het radio-actieve
materiaal behandelen;
- do veiligheid t.o.v. het milieu waarin het radioactieve materiaal gestort wordt.

lle handelingen met het radio-actieve

materiaal

stonden onder supervisie van functionarissen van de
Gezondheids :cccherning Afdeling van het Reactor
Centrum Zsdorland. Tevoren was een gedetailleerd
:eandeling-schcaa opgesteld dat door de ArbeidsinspCCtC
e District te Rotterdam was goedgekeurd. Verzekering
tegen blijvende radio-actieve besmetting van de slecazuiger en van ongevallentijdens de proeven ras verzorgd.

Voor de definitieve proef is een dummy proef verricht met veel geringere hoeveelheid radio-activiteit
de gehele behandeling aan boord, alsmede de daarbij
;redende straling te testen. Op grond van de resultaten van de duany proef zijn een aantal wijzigingen in
het handelingen-schema .aangebracht.
Betreffonde de milicuhygienische acpctcn werden

globale berekeningen verricht naar de to verwachten
gehalten radioactiViteit in het zeewater en van het
bodemzeateriaal als gevolg van deze proeven (nppcndix

T.

Hot inisterie an Sociale Zaken en Volksgezondheid verleende onder bepaalde vcbrwaarden

estemaing voor het

storten van ca +0O0 re set 20 Ci

£0

gemerkt slib.

I ezot ras om 10 kp' efractioneerd gemerkt slib
te inecteron in do zuipijo van een alceDzuior tijdens
hot zui30n van :
•ocio.Dit geschiedde aan boord van
de Geopotes VII van de .7. Kon. 2ij Adriaan Volker,
die het grootste gc.olte van het ondorhoubaggerv.'erk
in de Eurorocrt vorzo:gd. Hot werkschema voor do behandcling van het rodioactievo slib aan boord van do
ciotes VII, opgcteld door do hoor L. Kroone van
iJps-3kar te Pet Lan, word çctoct bij een dummy
- :oof, die op 23 maart 1970 werd verricht. Hierbij werd
'O kg droog slib in 5 fracties gemerkt act in totaal
o
--'-c
- Sc

......................................................................................
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21,2

2,12
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22,2

2,22

6,7

0,1?6
j

0,111

baorsnocie D aldus gemerkte spocie word op 5 -:m

dumpt,
Uit do duamynroef bleek, dat het werkachema op con

uit do kust van Scheveningen

aantal klno punten moest worden aangepast voer do
definitieve proof.
c fi:

en 11-12 oe::'l

ieae

h

1O

Philiws-Iuehar te 2:ttcn
lao:cai.
t een speciaal ontwikkeld proccd- 20,1 Ci rafiolco t in waa
Sc
Ci. Aldus aatstond een
actief
o :loa-eio van radio-actief ic Cl.,.
.2

Do ann 1
derli ik.

110t,

htinL gescicdde voor elke fractto afzontotale voluo radio-actieve oplossing werd

:crdeeld over vijf flesjes en wel zodanig dat elk flesjo
e gewenste activiteit voor een van de fracties bevatte.
(zie tabel 1 pag. 10). Deze flesjes werden in ecnoden
tranortcon'a.ner van cttcn naar doek van Holland vervoerd. Vanaf de ijkzsteiger te Hoek van Holland word
deze trani ort-cevininor an boord van de G ~~ opotes VII
gehesen.
De Georot.es VII voer naar con na gegeven zaiggebiod
in de Duropoort. Het merken vond plaats op het voorschip
van de Gcopotec VII waar de zuispip bovendeks komt.
Deze plaats was tevoren afgeschermd met zaadzakkon,
Eet princie van de handelingen tijdens hotnorken is
in onderstaande schets weergegeven (voor uitvoeriger
oescnri3v ng zie a p nerc'

: •

Toor ce cil-

cdro cr'o-

Slibfractie

1

_

rcstIc zak

met
coorspoel
voeistof.

Mengvct

Flesje met
radioactieve
Vioejstof

Doseervat

i
SanQer1pomp

Aftapatsluiter.
u igpijp.

D e te erken slihfractie w o r d t vermengd met con
bepaalde
Cl water en cia een slang en trechter
in het mongvat gebracht 9 en door middel van serslacht
hornogeon gehoaden. De trans;crtccntainer wordt georead.
P rubberstc.r, van het flesje roet de radio-actieve
vloeistof, dat voor de cli'ofractie bestond is, wordt
croord not twee olIe zaa Ln:, De ene nnald if
wbonden met een plastic zak waarin een bepaalde hoeelheid doorsroclvlcoisto (water) aanwezig is. De
cro naald is via een alan verbonden roet het zongDoor in de pactic zd: te kni.:icn wordt do radioactieve vlooiolof maar het neagvat geperst en daar goDo goroeninte slib'actie wordt rn.bv. een slangen::p naar een dosoervat geperst. Ook hier wordt de

-

cliuzie

dcv.

n- rslucht zo veel mogelijk hzegeor.

gehoud. Nadat alle fracties on deze wijze zijn gemerkt
on in het doseervat aanwezig zijn, wordt dit vat verder
afge vuld met water tot totaal 200 1. Nadat do cleepzuiger zet zuiger begonnen was werd dc afsluiter op de aftap
van het doseervat op een toveren uitgeprobeerde stand
gocwend. D slibsucnensie stroomde geleidelijk in de
zuigpijp en word in do pomp en leidingen intensief gomengci met dcopgezogen apocie De dosering was zodanig
vastgesteld,
60O

Y

dat de rad!oactieve slibsuswensie aan ca

specie word toegevoegd. Nadat de gehele slib-

suenonsie is toegevoegd wordt met zuigen gostopt Na
doorsroelcn van het systeem, meten en opruimen kan de
sleepzuigor naar de stortplaats varen. De beschreven
werkwijze word zonder moeilijkheden uitgevoerd.
dit systeem waren behalve do gebruikelijke

ctralingz.motingen de volgende voiligheidzvoorzieningcn
troffen. Leidingen en pomp van mengvat naar cieseervat waren in drlo uitgevoerd. Nengvat en doseervat
waren tevoren

bijestroppen voorzien. Nocht er on-

voorzien iets mis gaan, terwijl er reeds radio-actief
zateriaal in een of beide vaten aanwezig was, dat niet
loon worden afsevoerci, don zouden de vaten en zee oror
boord gezet en lok geschoten kunnen worden. Een schereschutter van :t Korws Nariniere te Rotterdam was voor
dit dccl aan boord.
Na het storten v-.a het gezekte slib wcd en leiclingen womzen en bcun door.•eznoeld met een zaad-water

ciengsel. Ee elcepzuigor ging daarna weer in zijn normale
baggerrrograrcaa, Na twee reizen werd do heun aan de bianenzijde er straling gecontroleerd, Dit gesohidd door
een ru•' :t i:; d beum road to varen en do

te tasten zet een zeer gevoelige scintillatioteller.
- wigezien hier noch elders op het schip straling bowon
aohtorgroadsb,elisg aanwezig was werd dc sleersuiger
or de veili: idsduactiozaris van het ,C.N. Vrij van
b"'

"•r'
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t de lading

kt slib op de avond van 11 april 1970 geschiedde
onder geleide van de Geneontelijke en Rijksscheepvaartoesters. Or het stortingspunt (bijlage 1) ging de
Geopotes VII ton anker. Bij de dunnyproeven was gebleken
dat bij storten op stroom tijdens kentering het schip
te veel verdreef, zodat geen punt-storting plaatsvond.
Het uitpompen van de ca 3600 r3 gemerkt slib geschiedde
op de kentering van vloed-eb van 25.32-23.47. De kenteringsrerode word vastçesteld met behulp van stroommetingen, die op een tweetal punten (bijlage 3 en 4) werden verricht. Do genoten stroomsnelheden en -richtingen
tijdens het storten bedroegen: oppervlakte 31 cri/sec;
1450 en bodem 28 cm/sec; 2250, De uittreesnelheid van
de specie was ca 5 m/sec; de capaciteit ca 4 m3/sec.

v:-69.009

r-.
5.1. Inleiding.
D

tcn opzee werden uitgcvoerd.door. d,c^Peil- enJ-cctdienst van het Arrondissement Rotterdamse Waterweg.
::edererki
word verleend door:
- het Interunivorsitair Reactor Instituut, Delft;

- de Waterloopkundige Afdeling van de Doltaclienst,
Hollevcetzluic, Schiedam en Den Haag;
- Hydraulics Research Station, ''!allingford, Enge1and
-

udiebu.reau van de Afdeling i-Iavcnwerken, Dienst
Cemeentoworkon, Rotterdam;
do Peil.- o moetdienst van de Afdeling Havenmonden
te Hoek van Holland;

-

shavcndienst, Hcok van Holland.
Het Studiebureau van do Afdeling Havenwerken van de

Diot Gemeentewerken Rotterdam verrichtte bemonsteringen
van zwevend slib in de mond van de Rotterdamse aterwe

an in de Europoort.
Eet totale moetrograasa omvatte de volgende onderdelen:
betaling van de verspreiding van het gemerkte slib
set oebulp van detectors;
bepaling van de verspreiding van het gemorkte slib
net behulp van bodoamonsternamo;

3-. vaststellen of gemerkt slib de mond van de flottcrda
Waterweg bereikte en in de Huropsort word afgezet;
. vaststellen of de snelheid van bowog!ng van het geserkto
slib in orde van grootte overeen kwam ret de stroomen nabij de bodem.
Bijlage 5 geeft een overzicht van de
-.,'--

van
ul,

rC1

oragoctold-

van et r-r:te lib

dtecto'.

Do_vcd'i - van Iet slib nabij do bodem,
Dit geschiedde met een sLcpdetcctor, die
in appc-ndix Vi boschreven is.

v;-69.009
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De detector was verbonden met een tweekanaalu
analyzator. Hiermee is het moge'ijk om een bepaald
4 .e opectrum van de optotali, onerg .
ede'J. 'e van
gevangen gamma5tralinC apart (gediscrimineerd) to
zeten. Kiest z'n hiervoor dat gedeelte van het
4,5
spectrum waarin de beide gammaquanten van Sc

(0,85

en 1,12 MoV) gelegen zijn, dan kan het effect

van de achtergrdadstraling op het telresultaat belangrijk verminderd wordcn. De keuze van de gemeten
breedte van het spectrui in beide kanalen, die bij
de detect.ie van het gemerkte slib is gebruikt, is
beschreven in arpendix VI.
De efficiency van de detector werd bepaald door
ir N. dc bruin van het Interuniversitair Reaktor Instituut te Delft (annendix VII).
Ongemerkt wordt, dat deze effciency bepaling
geschiedde voor een homogeen alzijdig oneindig medium.
Hot is echter niet zeker, dat in de praktijk aan deze
voorwaarde is voldaan. Dit is ni. pas het geval als
de detector tijdon het slepen al het afgezette slib
zou cwervelen ton tenminste over een hoogte van 70 cm
boven de as van het scintiliatiekristal in de detector
een. homogene concentratie radio-actief slib zou veroorzaken. ongetwilfeld hoeft de gebruikte detoctor tijdens
het slepen de bovenste bodomlaag sterk in be;ging
gebracht en veel slib opgowerveld. Toch is hot niet
hierdoor
zeker, dat dit met al het slib gebeurd is. De
veroorzaakte 0nauwkcurigheid van de omzetting van het
gemeten aantal tellingen/SOC en de hoeveelheid radioactivitCt, is moeilijk vast te stellen. !\an de uitkom:ten van metingen et de sleepdetector kan dan ook geen
grote betrouwbaarheid worden toegekend. Tkans wordt
type sleepdetector,
goxncrimentoerd met een nieuw
clie bovengenoemde bezwaren niet zal hebben. De sleepdetector werd tijdens de metingen gebruikt om con nl
het grootstO
inzicht te krijgen in de verspreiding van
deel van het gemerkte slib, zodat het benztePTprogrma hieraan hou uorda aangepast.

-..----

----:

--

,-

--.--

--.
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Bijlage

6, 7, en8

ceven de gemeten

activiteiten tijdens liet storten en

k

perioden

na het storten. Hieruit blijkt,dat
- het gemerkte slib zich in een Vrij nauw begrensde zone met de ebstroom naar het Z4dcn
verplaatst;
- het gemerkte slib bij kentering eb/vloed ongeveer de toe ngsgeul naar de Rotterdamse Iiatorweg bereikt heeft;
- het generkte slib zich na kentering weer naar
het Noorden bewoog;
- de concentratie gemerkt slib in de tijd sterk
af nar
n vclled:g getij ret do sleepdetector praktish

- na

geen radio-activiteit boven dc normale achtergrond

Dit gebeurde met apparatuur en personeel van
hot Hydraulics cscarch Station te l7allingfcrd,
Engeland. De apparatuur bestond uit k stuks

3 -X, 5

inch kristal scintillatie detoctors, die

in gostroonlijnde lichamen waren ingebouwd. Een van
deze detoctors (no. +) was vast aan het meetschip

(Eijkohavondienst V) bevestigd op 1 m beneden d
waterspiegel. Do overige 3 detectors werden door
hetwater gesleept op res. 3, 6 en 9 m onder de
waterzpicgel0 Deze detectors iaren aan een kabel
bevestigd. Ie ze kabel werd praktisch vertikaal
n
gehouden d.ci.v. een zga. !Tcpprezsor,
die onder
aan de kabel bevestigd was0 Deze suppresoor bctond
rit een zwaar vlougelvornig lichaar, dat; con zcanige
hydraulische vorregeving had, dat tijdens het slepen
een sterk neerv;aarts gerichte kracht cp de kabel
erd uiteefsad. r22ze supprescor bevatte een dieptc
indicatcr (ecn es ort echolood waarmee do
on de surproesor tot; het wnteroppor'zlalz wreen nauwzcurigheid van ca 30 c
bepaald

w-69.009

Tijdens de proever bleek dat de 3 sleepdetectors
inderdaad ongeveer op de gcs7enste hoogte hebben
cerkt. Helaas raakten, vlak voordat met het
storten van de gemerkte specie werd begonnen,
de twee onderste detectors door kabelstoring
buiten gebruik. De meetresultaten hebben dan ook
alleen betrekking op de detectors, die op 1 en 3 m
beneden het oppervlak aanwezig waren.
Na tijdens het storten van de specie de omgeving van de sleepzuiger te hebben gemeten, werd
verder de op bijlage 9. aangegeven raai, evenwijdig aan de toegangsgeul, telkens heen en weer varend
op gesuspendeerd gemerkt slib onderzocht.
Met de detectors kon niet gediscrimineerd
gemeten worden. De ijing tussen het aantal tellingen per sec én de hoeveelheid radio-activiteit in
Cum3 was voor beide detectors:

IJking (cpo/j.LCi/m3 )

Detector
IV (1 m - wateropp.)
1

(3m-

)

1+3

Achtergrond
(cps)

39

6
5

Dit betekent, dat gemerkt slib in een concentratie van ca 0,2 LCi/m3 zeewater gedetecteerd kan
worden. De tellingen werden verricht gedurende 1 sec.
Daarna wordt in 0,1 sec de telwaarde geschreven.
Bij de uitwerking zijn de tellizgen over perioden
van. 30 sec beschouwd. Hierin worden 26 â 27 tellingen van 1 sec verricht. Het gemiddelde elresultaat van deze tellingen is op bijlage 9 aanceceven.
Als activiteit van gemerkt slib, is beschouwd een
3 cps (= ca 1,5 x de
telresultaat groter dan
achtergrond). Voor 26 en 27 sec komt dit overcen
nc ca 210 tellingen.
J4.tbij1ag

9 blijkt,dat er slechts op

:m ige plaatsen radio-actief slib in de bovenste
waterlagen kon worden vastgesteld.
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Benaling van de verspreiding van het gemerkte slib met
behulp van bodoruionsternarfle.
In par. 5.2.1 zagen wij, dat het bezwaar van de sleepdetector daarin bestond, dat er geen zekerheid bestond voor
de homogeniteit van de concentratie radio-actief slib rondom het scintillatiekristal. Dit probleem kan worden opgelost
door monsters te nemen, waarin al het gemerkte slib, dat zich
in of op de bodem ofwel in een waterlaag boven de bodem bevindt, gevangen wordt. Dit monster kan door middel van roeren gehomogeniseerd worden, waarna een nauwkeurige bepaling
van de radio-activiteit mogelijk wordt.
Deze monstername geschiedde met een speciaal ontwikkelde
apparaat, dat in appendix VIII beschreven' is. Hiermee werd de
bodemlaag en een waterlaag van 50 cm boven de bodem bernonsterd.
De gemiddelde benodigde tijd voor het nemen van 1 monster bedroeg ca 9 minuten. De monsters werden genomen op 12, 13 en
14 april (bijlage 10). De monstername op 12 april begon ca
10.00 uur na het storten van het gemerkte slib. In totaal
werden 801 monsters genomen. De monstername geschiedde onder
controle van de veiligheidsfunCtioflaris van het R.C.N.
De monsters werden gestort in afsluitbare plastic emmers
met 25 liter inhoud. Het monstervolume varieerde tussen 0 en
25 1 met een gemiddelde van 15,4 1. Het tellen van de radioactiviteit in de monsters geschiedde in het Interuniverstair
Reaktor Instituut te Delft. Hier kon gebruik worden gemaakt van
gevoelige detectie-apparatuUr. Het monster werd met roerders
gesuspendeerd, daarna geteld en uit het telresultaat werddc
hoeveelheid radioactiviteit bepaald. Lppendix IX geeft een
beschrijving van de opstelling, de telmethode en de berekening
van de radio-activiteit.
Na tellen werden de monsters weer in zee teruggestort.
Bijlage 11 geeft een overzicht van de resultaten. Hieruit
blijkt, dat de verspreiding van het gemerkte slib zich ongeveer even ver ten noorden als ten zuiden van het droppingspunt heeft uitgestrekt. Vervolgens, dat het gemerkte slib de
scheepvaartgeul v6ôr de mond van de Waterweg gepasseerd is.

w-69.009
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5.1+. Bepaling van de aanwezigheid van gemerkt slib in de mond
van de Rotterdamse Waterweg en in de Europoort.
In de mond van de Rotterdamse Waterweg was het de bedoe
ling vast te stellen of gemerkt slib in zwevende toestand de
Waterweg instroomde, terwijl in de Europoort werd nagegaan
of gemerkt slib op de bodem bezonken je. (zie appendix X).
Or bijlage 12 zijn de plaatsen van de ueet- en monster.
punten aangegeven.
In het meetpuüt in de mond van de Waterweg en het Caland.
kanaal werd tijden8 maximum vloedstroom, 1+ getijden achtereen,
op- en neergaande tussen oppervlak en bodem, water opgepornpt,
waarvan in een centrifuge met slib werd afgescheiden. Deze
rnonstername begon op maandag 13 april, ca 32 uur na storting
van het gemerkte slib, en eindigde na 1+ getijden op 11+ aril.
De monsters werden, op de in appendix X beschreven
wijze, op hoeveelheid radio-activiteit onderzocht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeten specifieke
activiteiten.
Gemeten specifieke activiteiten in 10 6 .LCi/l.
Mond Waterweg
raai

raai 500-

1970

5,03

159 01

13 april 1970

2,07

2,76

1970

1,61

0,68

1970

1,90

0,96

le getij Ma 13 april
2e getij Ma

km 1031

Mond Calancikanaal

3e getij Di 11+ april
1+e getij Di 11+ april

Hieruit blijkt, dat in de mond van de Waterweg inderdaad, een zij het geringe, hoeveelheid gemerkt slib ie aan
getroffen. Opgemerkt wordt, dat dit resultaat tevoren niet
verwacht was, gezien de grote verdunning van het gemrkte
slib in de transportweg vanaf de Loswal Noord tot de mond
van de Waterweg. Bij een eventuele volgende meting zal dan
ook een uitgebreidere bernonstering van het zwevende slib
in dit gebied zinvol zijn.
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De hoeveelheid bezonken gemerkt slib in de Europoort
werd bepaald met behulp van een speciaal ontwikkeld alib.
vang apparaat (zie appendix x). Dit apparaat bestond uit
een plastic teil, waarin een plastic folie was bevestigd,
die met een bepaald sluitingsmechanisme kon worden opgehaald. Deze slibvangors werden op 11 april, voor de stor
ting van het gernerkte slib, in de Europoort op de bodem
gezet, op de posities, die op bijlage 12 zijn aangegeven.
Op 15 april werd het gevangen slib opgehaald en daarna het
gehalto gemerkt slib bepaald.
De resultaten zijn aangegeven op de onderstaande tabel.

Achtergeblevenactiviteit op de bodem van het Calandkanaal.
c

o

0

c.

0
C)0
LOL3

00

1
d 4)
0r4 C

0 4) r4
00
rf4-0
r 1
Od

4J

,-+)aQ
0
S

0

4)
GJN
4

H
r

4

0

4)2.

4.3

t)

Li

rjr4

a
0
1.4

2.ctS
0

4)
H4)4d
0
r4

000.)

Calandkanaal
0,0027

156.500

0,077.700
0,688.415

0,2740
2,4300

122.000
146.300

355.500

0,151.400

0,5330

149.300

79.600

26,07

0,090.400

0,3180

76.500

24.300

195.000
192.000
138.800

20.220

1,39
17,09

+

25.189

500

+

22.620

27,33
6,69

Sao

+

3.465

-

100

-

200

Ee

1+23
33.1+00

0,000.772

555
4.51+9

400

erkanaal

1,31+

~ 09 029.400

0,1038

+

21.900
22.551+

229 18

0,500.000

+

30.21+2

6,94

0,210.000

1,7650
0,71+10

300

-

500
900

Totaal

339.000
102.900
955.31+3

Hieruit blijkt, dat ook in de Europoort op verschillende
plaatsen geringe, maar duidelijke aantoonbare, hoeveelheden
rado-actiof gemerkt slib zijn aangetroffen.
Op grond van de aangegeven verhouding gemerkt slib t.o.V.
de totale hoeveelheid gevangen slib kan een schatting worden
gedaan van het hoeveelheid slib, die per getij vanaf de stortplaats Noord aan de slibbeweging, in de mond van de
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Waterweg en Europoort i8 toegevoegd. (zie appendix X)
Het bleek dat 8% van de hoeveelheid gestorte activiteit
op de stortplaats door raai 1031 is ingestroomd. In de
Europoorthavens werd ca 5% van de gestorte activiteit
teruggevonden. Deze schattingen hebben uiteraard alleen
betrekking op de stroom- en golfcondities zoals tijdens
de meetdagen zijn opgetreden.

5.5.

Snelheid van verplaatsing van het gemerkte slib.
In par. 1 is gesteld, dat er onzekerheid bestond of
de snelheid van verplaatsing van het gemerkte slib kleiner was dan de waterbeweging bij de bodem. Om hierover
enig inzicht te krijgen is bij de proeven een continue
stroormneting uitgevoerd door twee stroommeetvaartuigen
ter rlaatse van de Loswal Noord en door een permanente
stroommeetopstelling (het zgn. "zeepaard" van de Dienst
Gemeentewerken te Rotterdam) ten zuiden van de geul
(locatie zie bijlage i).
Met deze gegevens en de resultaten van vroegere
stroornrnetingen verricht door het Bureau Hellevoetsluis
van de Waerloopkundige Afdeling van de Deltadienst,
werden stroombanen geconstrueerd (bijlage 13, ik, 15).
Vergelijken wij deze stroombanen met de verspreidingsfiguren, zoals aangegeven op bijlage 8 en 11, dan blijkt
vooralsnog dat de snelheid van verplaatsing van het gemere
slib ongeveer overeenkomt met die van de gemiddelde watersnelheid.
Verdere bewerking van de verspreidingsfiguren van het
gemerkte slib zullen vermoedelijk nauwkeuriger gegevens over
de verplaatsingssnelheid van het slib opleveren. Dan zal
een betere vergelijking met de watersnelheid mogelijk zijn.

5.6. Samenvatt±ng
Uit de proeven blijkt dat:
1. het gemerkte slib zich ongeveer even ver ten noorden als
ten zuiden van het droppingspunt verspreid heeft;
2* het gemerkte slib de scheepvaartgeul VOOr de mond van de
Watert'eg gepasseerd is.

- 24 3.
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8%

van de hoeveelheid gemerkt slib aantoonbaar de
Waterweg is ingestroomd en ca 5% in de Europoort is
teruggevonden;

k. de concentratie van het gemerkte slib in

de

tijd sterk
afnam hetgeen er op wijst, dat een groot deel van het

gemerkte slib in suspensie en niet vlakbij de bodem
getransporteerd wordt;

5.

de snelheid van verplaatsing van het gemerkte slib
ongeveer overeenkomt met de gemiddelde watersnelheid,
hetgeen eveneens - wijst op transport in suspensie van het slib.

w-69.009

6.

Kwantitatieve bepaling van de verspreiding van het gemerkte
slib.
De resultaten van de metingen van de concentratie radioactief slib in de bodemmonsters (par 5.3) zullen verder worden bewerkt. Deze bewerking zal gescheiden met twee methoden,
die in beginsel overeenkomen, maar in uitwerking verschillen.
Beide Diethoden gaan uit van een theoretisch dispersie model,
dat een algemene uitdrukking geeft voor de tracer concentratie
afhankelijk van tijd en plaats. Deze algemene vergelijking
bevat enige onbekende parameters. Uit de metingen van de tracerconcentratie naar tijd en plaats wordt met een kleinste kwadraten of andere methode de theoretische vergelijking aan de waarnemingen aangepast. Als resultaat worden daarbij de parametera
gevonden, die de gevraagde informatie over het transport bevatten.
De uitwerking zal geschieden door het Waterloopkundig
Laboratorium (volgens rapport W93: Nota vooronderzoek Interpretatie tracermetingen Loswal Noord, door ir J.C.W. Berkhoff
en dr ir M. de Vries) en door de Mathematisch-Fysische Afdeling
van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (volgens
nota NFA 6901, Elementaire behandeling van enkele grondge-.
dachten uit de theorie van turbulente diffusie door
drs G.C. van Dam).

»
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emeen
De uitgevoerde metingen met gemerkt slib hebben
grotendeels een experimenteel karakter gehad. Op grond
van de ervaringen, die tijdens de metingen zijn opgedaan worden een aantal verbeteringen voorgesteld, die
bij volgende soortgelijke metingen kunnen worden toegepast.

7.2. De aanhechting (labelling) van de specie.
Bij deproeven is gefractioneerde labelling toege
past waarbij in
heid activiteit
percentages van
percentages als

elke slibfractie een bepaalde hoeveelis aangehecht naar ratio van de gewichteelke slibfractie. Zowel deze gewichtede hoeveelheden te merken slib van elke

fractie waren gebaseerd op een monster van een aanslibbidgsgebied uit de Europoort. Bij de proeven is evenwel
op een andere plaats, dan waar dit monster genomen was,
specie gezogen. Deze specie had niet alleen een veel
hoger zandgehalte maar bovendien weken de gewichtspercentages van de slibfracties belangrijk af van het genoemde
monster. Het betekent in feite, dat de toegevoegde hoeveelheden radio-activiteit afweek van die welke op grond
van de korreigrootteverdeling van het slib van de specie
hadden moeten worden toegevoegd. De labelling was dus niet
representatief voor de opgezogen specie. Men kan zich nu
afvragen of het mogelijk en zelfs noodzakelijk is om een
dergelijke representatieve labelling uit te voeren. Afgezien van het feit, dat één monster nauwelijks representatief is voor het slib, dat over veel groter oppervlak
en diepte dan het monster als specie wordt opgezogen
zullen zich ook in de periode tussen monstername en
zuigen van de specie, veranderingen in de samenstelling
van het slib kunnen voordoen. Men zal dus afwijkingen
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tussen de deeltjes-grootteverdeling van het monster en de
later gezogen specie kunnen verwachten.
Dit behoeft geen bezwaar te zijn, als de aanhechting van
de radio-actieve merkstof aan de verschillende fracties maar
zeer stabiel is. Dan wordt bij de metingen uitsluitend de verspreiding van de gernerkte fracties gedetecteerd. Men zou dan
op grond van vele monsters een gemiddelde samenstelling van de
baggorspecie kunnen afleiden en door deze gefractioneerd te
labellen, de verspreiding van ?tde? baggerspecie bepalen.
Alhoewel bij laboratoriumproeven met geringe activiteit,
de stabiliteit van de aanhechting goed bleek te zijn, is dit
in de praktijk niet vastgesteld. De belangrijkste moeilijkheid
hierbij is, dat de straling van een monster geinerkte specie
zodanig hoog kan zijn, dat dit monster niet meer op de gebruikelijke wijze en daarom slechts meer zeer hogekosten op
deeltjes-grootteverdeling geanalyseerd kan worden.
Een aantrekkelijker methode van merken is het gebruik van
speciaal geprepareerde glasparels als ionenwisselaar. Glasparels, die Scandium bevatten kunnen in een reaktor worden geactiveerd. Deze glasparels kunnen vermalen worden tot de gewenste deeltjes-grootteverdeling van het slib. Een bijkomend voordeel is hierbij, dat de aanhechting massa-afhankelijk is hetgeen inhoudt, dat de specifieke activiteit van de deeltjes
constant is en onafhankelijk van de deeltjesgrootte. Gefractioneerd merken is hierbij niet nodig. Deze voordelen wegen waarschijnlijk op tegen het feit, dat de glasparels geen natuurlijk
element in het slib is en het niet zeker is, dat dit een goede
tracer is.

7.3. De

menging van de StOCiEY.

-

Tijdens het overboord pompen van de gemerkto specie zijn
in de perspijp 25 monsters genomen. Deze monsters zijn in het

-

Laboratorium van Philips-Duphar, gecentrifugeerd, waarna de
specifieke radio-activiteit van het uitgecentrifugeerde slib
en de bovenstaande heldere vloeistof beide werden gemeten.
Hierbij is gebleken dat de activiteit in .L Ci/gram slib
vanaf het begin van het overboordpompen tot het einde daarvan
geleidelijk toenam. Dit duidt erop dat ofwel bij het injecterende
menging van het radio-actieve slib met de opgezogen secie
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niet hozogeen geveest is, ofwel de labelling niet
hozogeen over de verschillende fracties van het slib
verdeeld was. Zou bijvoorbeeld na injectie de fijnere
fracties toch nog activiteit overnemen van de grovere,
en zou bovendien in de periode tussen zuigen en persen
de grovere fracties in de beun bezinken dan zal men bij
het uitpompen eerst de grovere fracties met lagere activiteit en daarna de fijnere met hogere activiteit verwerken, hetgeen de geconstateerde toename van de activiteit
in de loop van het ôverboord persen zou verklaren.
Helaas is het ook bij deze monsters uit Viligheids..
oogpunt niet mogelijk deeltjesgrootteverdeljngen te maken,
zodat thans niet kan worden uitgemaakt welk van beide genoemde mogelijkheden zich inderdaad heeft voorgedaan 0
Bij toekomstige proeven zullen monsters op verschillende hoogte in het gevulde beun direct na zuigen en
direct voor het storten nodig Zljfl.
Bovendien kan de onzekerheid over de homogeniteit
en de stabiliteit van aanhechting van de merkstof aan het
slib worden vermeden door het gebruik van glasparels als
drager van de merkstof.
Bij de metingen is uit veiligheidsoverwegingen de
beuninhoud niet gezeten, maar uit de belading geschat. Bij
verdere proeven zullen er maatregelen genomen moeten worden
om de hoeveelheid slib in de beun vast te stellen0
74 De detect±e.

De gebruikte detectietechniek was ofwel onnauwkeurig
(aleepdetector) ofwel omsiachtig en tijdrovend (monstername
en -analyse). Het is mogclik de detectie aanzienlijk te
verbeteren, zonder belangrijke concessies aan de nauwkeurigheid te behoeven te doen0 Bij volgende proeven zou
men zich kunnen afvragen of de kosten die met de ontwïkkeling van deze betere detectie-apparatuur gemoeid ziJn, niet
verantwoord zijn0
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5.

Weersoverzicht gedurende de tracermeting.
Gedurende de dagen voorafgaande aan de meting lag een
uitgebreid lagedruk gebied boven Weet-Europa met een kern
van 995 eb. boven de Noordzee. Door de geringe luchtdrukverschillen was de wind zwak tot matig uit N.O.-richting.
De noordelijke deining, die 9 april nog 40-60 cm hoog was,
vlakte later geheel af. Op 9 en 10 april varieerde de lucht0
0
temperatuur van 3 s'nachts tot 6 & 7 C overdage De temperatuur van het zeewater was gedurende de gehele periode

5 £ 6° c.
Op II april 1970 was het lagedruk gebied boven de Noordzee geheel opgevuld en naderde op de Atlantische Oceaan een
depressie, die in de nacht van 13 op 14 april de Noordzee
passeerde, hierdoor nam de wind, die op 10 en 11 april varieerde van ZW. tot N.W. windkracht 2 tot 3, op 12 april in
de loop van de dag toe tot Z.W. windkracht windkracht 4.
Tijdens de frontpaesage ruimde de wind van Z.W. naar N.W.
en nam toe tot windkracht 5.
De golfhoogt., die tijdens de voorafgaande periode 2040 cm was, nam tijdens de frontpassagee toe tot 50 cm. Ds
deining, welke 10 april was afgevlakt, nam 12 april toe van
40-80 cm, en gedurende de frontpassage tot 130 cm. In de
loop van ik april nam de deining weer af tot 40 cm. Gedurende
de frontpassage was het weer buiig. De luchttemperatuur van•
eerde van 4 £ 50 C. e'hachte tot 7 a 80 C overdag. De barometer liep van;f 11 april op van 1010 tot 1012 eb. op
12 april s'middage, daarna daalde de barometer s'morgens
13 april tot 999 eb. Van 13 april e'middags tot 14 april
a'middage steeg de barometer tot 1019 eb.
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door W.13. Huising
(Philips-Duphar N.V. Amsterdam

Verslag van de proeven, uitgevoerd door het Isotopenlaboratorium van N.V. Philips - Duphar te Amsterdam,
in opdracht van ir J. de Mekker en ir P. Boer van
Gemeentewerken Rotterdam.

1 Inleidin
ZWIII
Het doel van het in dit verslag beschreven onderzoek was
drieledig:
1.1. Mt on directe wijze merken van slib met 46 Sc binnen
een termijn van 10 minuten.
1.2. ealing van de stabiliteit van hechting van 46Sc
aan het slib in verschillende milieus.
46
Sc aan de pijpwand
1.3. Bepalng van de adsorptie van
indien het

Sc zich in onge'eonden tcestad in de

pijpleiding met het slib mengt.
2. Materialen
2.1. 1,5 mC

Lt 6
Sc als neutrale waterige oplossing van

scandium chioride met een specifieke activiteit van
1 mC/mg scandiva en een concentratie van 0,3 nO

46Sc/ml.

2.2. Slibmnonster.

2.3.

2.4. Pivierwater,

2.5.
2.6.

14.077 mg chloor/liter.
bevattende 4.979 mg chloor/liter.

Zeewater, bevattende

Rivierwater, bevattende 1.003 mg chloor/liter.
Rivierwater, bevattende

345

mg chloor/liter.

De monsters genoemd cnder 2.2. tot en met 2.6.
;-;erden door Gerecnteerken Rotterdam ter beschik:ing
gesteld.

w-69.009
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Voor de proeven werden de volgende Philips' meetapparatuur
gebruikt:
3.1. Ionisatiekamer type 37407/10
Dosismeter

type 37470/03

Met deze apparatuur gemeten geeft 1 mC

'+6Sc een ioni-

satestroes van 4,7 x 1' 11 A.
3.2. Scintillaticopnemer PV1 419/03 mctpuntkristalPV

4113/

01.
Hoogspanningsvoeding PW 4022
Universele teleenheid P7 4032
'
+6
IJzing van deze apparatuur voor Sc kon achterwege
blijven, aangezien alleen relatieve metingen werden
uitgevoerd.
1, tvoerin
'+.l.

rn van slib
ontvangen slibrrionster werd door kantelen en
schudden van het transportvat goed gemengd. Hierna werd

370 ml uitgeschonkén in een ijzeren blikje met diameter
8 cm en hoogte 11 cm. Teneinde de praktijkomstandigheden
te sirnuleren werd een blikje gebruikt, dat aan de binnenzijde roestig was doordat de heschrmende laag was gecorrodeerd0
Het slib werd met een glazen roerder met een zodanige snelheid mechanisch geroerd dat de suspensie volledig in beweging was. Nu werd in én keer 1,5 a C'+6Sc

5 ml toegevoegd en werd 10 minuten geroerd.
Uit het mengsel werden 8 monsters van 10 ml genomen
en deze werden gedurende 15 minuten gecentrifugeerd bij
3000 toeren per minuut. De bovenstaande vlceistofen,
die volkomen holder waren, werden afgeschonken.
Alle waterlagen en sedimenten werden gescheiden bewaard. Van twee monsters werden de waterlagen en de sedi:.'2nton afzonderlijk gemeten in de meetapparatuur, onder
5,1. beschreven0

-69.009
* 3 -
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4.2. gtebiliteit nn hechtin van 46Sc aan het slIb.
De gemerkte sedimenten van vier monsters werden gemengd
met 150 mi van do vloeistoffen onder punt 2.3. tot en met
punt 2.6. vermeld (zeewater en rivierwater).
Hierna werden deze susDensies gedurende 72 uur bij
kamerternperatuur langzaam geschud in een schudmachine.
Tevens werden 2 sedimenten elk oD bovenverrnelde wijze
geschud met 150 ml rivierwater (1.003 mg chloor/l), waarvan
de zuurgraad respectievelijk met 0,1 N zoutzuur oplossing op
pH

5

en met 0,1 N natrium hydroxyde oplossing op pH

9 was

gebracht. Na het schudden liet men de suspencie gedurende
24 uur bezinken, waarna de bovenstaande vlooistoffen niet
geheel holder waren. De activiteit van de bovenstaande vloeistoffen werd gemeten met de apparatiur vermeld onder 3.1.
Nu werden de gehele suspensies gedurende 30 minuten
gecentrifugeerd bij 3000 toeren/minuut, waarna de bovenstaande vloeistoffen helder waren; deze werden afgeschonken.
Omdat deze bovenstaande vloeistoffen met de meetapparatuur
van 3.1. geen uitslag gaven werden van de heldere bovenstaande vloeistoffen monsters genomen. De activiteit van
deze monsters werd vergeleken met die van monsters van de
met water opgercerde overeenkomstige neerslagon door middel
van de scintillatie meetapparatuur onder 3,2. beschreven.

4.3.

1(
Adsorptie van

aan do wand

Aangezien het blik, waarin het merken werd uitgevoerd,
te groot was om in de ionisatiekamer te kunnen plaatsen,
werd een benaderingsmethode gezocht om de wandadsorptio te
bepalen.
Hiertoe werd een ander blik van gelijke afmetingen tot
0,5 cm hoogte gevuld met een bekende hoeveelheid van een
plossing. De beide blikken werden op gelijke afstand
46
0

boven de ionisatiekamer geplaatst en de uitslagen van do
ionisatiekamer werden vergeleken.
Voor do vergelijking van de activiteit in de beide
blikken werd ervan uitgegaan dat alleen de activiteit van
e bodem tot de acting van de ionisaiestroOn bijduangt,
cn werd de aan de opstaande wanden geadsorbeerde activiteit

w-69.009
-
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verwaarloosd. De tetale aan hot blik geadsorboerdo
activiteit kan dan worden benaderd door de activiteit
van de bodem te vermenigvuldigen met de verhouding tussen
het totale oprervlak van het blik en het oppervlak van de
bodem.

5. Meetresultaten
5.1. Merken van slib
De twee slibsedimenten gaven een ionisatiestroom
van respectievelijk 192 en 181 x 10 14 A. De beide waterlagen gaven geen uitslag. De minimaal afleesbare uitslag
A. Hieruit volgt
1L6
dat de hoeveelheid niet aan slib gebonden Sc minder bovan de ionisatiekamer bedraagt 1 x 10

draagt dan respectievelijk
dan

7072

en

deel of wel minder

O,557.

5.2. g:u'ilitcit van hochtinr7 van scandium - 46 aan het slib.
nadat gemerkt slib gedurende 72 uur met de verschillendo vloeistoffen word geschud en de suspensies gedurende
24 uur waren hezonken, bleek dat de niet geheel heldere
L6
Sc bevatten.
bovenstaande vloeistoffen 10 - 2OÇ
Na centrifugeren tot de bovenstaande vloeistoffen
helder waren, bleek dat in de bovenstaande vloeistoffen
de hoeveelheden activiteit die van het gemerkte slib losraakten voor de verschillende vloeistoffen 0,12 bedroegen.

5.3. Adsortie aan de wond
Rekening houdefld met de veronderstelling, die bij de
berekening van de adsorptie aan de wand werd vooropestcld,
is gebleken dat de :acchting aan do wand ongeveer

bedroeg0

6,
61.

In puht 5.2. staat vermeld dat na beznking van d
auspensle gedurende 24 uur, zich in de nlot helder boven.;aanae vloestoffen C-20 van c.e

OCLiViC1t

oevindt. alor-

uit zou kunnen worden geconcludeerd dat aan de kleinste
deeltjes relatief do grootste hoeveelheid activiteit geocisorbeerd wordt.

w-69. 009
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hcr.lin: van de S ormtie vcn nc'-itci aan
de wand van het blik is ervan uitgegaan dat de activiteit
homogeen over het oppervlak verdeeld was en dat bij meting
van het lege blik de ostaande wand niet door de ionisatied

kamer zou worden geregistreerd. Dit maakt de gevonden waarde
van 1~ niet bijzonder nauwkeurig; de orde van grootte is
hiermede toch wel vastgelegd. De opstaande wanden geven
echter wei een bijdrage in de ionisatiekamer, waardoor de
uiteindelijke waarde voor de totale wandadsorptie lager
zal zijn dan 1%.

7. Conclusie
7.1e

Bij menging gedurende 10 minuten van 45 Sc met slib in
een verhouding van k mC 46Sc per liter slib wordt ca 93 15%

van de activiteit aan het slib gebonden en wordt ca 15'5
geabsorbeerd aan de wanden van het gecorrodeerde blik
waarin de menging DIaats vindt.

7.2.

In contact met water met verschillend zoutgehalte en
46Sc gemerkt slib in
bij verschillende pH verliest met
0,181/j:, van de activiteit.
72 uur 0,12
-

Commentaar van de stuurroe 'Tracermetingen Ztortlaats
Bij de bovenbeschreven proeven is geen uitsluitsel verkreSc in de tijd
gen in hoeverre eenmaal aan het slib gehecht
gehecht blijft. Zouden bijvoorbeeld de grove fracties in do
tijd Sc afstaan aan de fijnere, dan zou bij tracerprooven
steeds meer de beweging van cle fijnste fracties van het slib gedetecteerd worden en wordt de proef steeds minder representatief
voor het gehele slib.

APPENJ)IX II

HET SCHEIDEN VAN SLIB IN FRACTIES
Behoort bij Nota
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FT_SC.IT VJ.N gLIB IN FCTIS

door P.C. Tuinran
(cI.:.-T.r.o. sectie Technologische Adviezen)
(10 augustus 1970)

1. ScIteiden van slib
Na ontvangst van 100 kg riviersiib is dit gedroogd in
0
een droogstoof bij 105 Ç
1-let materiaal is daarna gebroken in ecnaakbrekor en
gemalen met een Turbomolen not een zeefring van 0,3 mm. Om
aan de eis te kunnen voldoen het materiaal in de fracties
0-1, 1-2, 2-5, 5-10 en 10-50n te fractioneren zijn eerst
een aantal scheidingen gedaan met de Alpine windziftcr
-: 132, capaciteit ca 30 kg/ho De fracties 10-50, 5-10,
2-5 pm zijn op deze windziftor gemaakt. Voor de fracties
2-1 en < 1 tn moesten wij een andere windziftcr incchakelen.
Dit was de Alpine Nulti-Plox Labor Zickzacksichtcr 100 N2.
De capaciteit van laatstgenoemde zifter lag met dit materiaal op circa 1
Do totale deeltjocgroottevcrdeling die met deze twee
indzifters is verkregen is als volgt.

= 38,0%
10- 5pn= 21,2%
5- 2pz= 22,2%
1- 2p..m= 16,6%
0 - 10

5

< 1 a = 2,0%

Van de fracties is een gedeelte opgestuurd naar Phi1Duphar, Petten om te worden gemerkt met 1 'Sc. Do opge< 1 ta = 0,20 kg
1 - 2 m = 1,66 kg
- 5 p.n = 2,22 kg
-10 tn = 2,12 kg
3,80 kg
- -50

c
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Va dosc tctale iocreelheid gemerkt slib is een zeefanalyse gedaan met dc nicroprecisiczeven in de fracties <5,
5-10, 10-20, 20-30 um om op deze manier de oorspronkelijze
concentratie

2. irn

Sc per fractie terug te vinden.

slib uit heun
1f6,.

. c gemerkt slib is toegevoegd aan een meer
grote hoeveelheid van ehag;erd slib, namelijk 2000 ton. Deze
hoeveelheid is voor de kust bij Hoek van Holland gelost. Na
De 10 1g met

een bepaalde tijd zijn op do Nieuwe Waterweg noer

opgo-

n er 6 In 'et la)ox'atorj.ujn zijn grw.lysoerd . De anlyses zijn uitgevoerd met dc Leitzfotocedirncntornetor. Voor con
goede analyse met dit instrument moeten de deeltjes > ? p.m
worden afgezeefd en wordt met de doorval de analyse gedaan.
Het oercentago < 7 m wordt later omgerekend op de
analyse resultaten van de doorval.
Nu is gebleken dat de monsters beslist niet representatief
waren omdat hij alle monsters een zeer groot percentage >47 un
Vergelijkt men dit rorcentage met dat van het uitgangsmteriaal waarin de fractie > 7

bijna niet voorkwam, dan is do

interpretatie van de gegevens zeer moeilijk.
Hieronder zijn weergegeven de resultaten van de zeefanalyse en de analyse met de sedimentometer.
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'TEPT rLI3.

door drs J,H!J. Terwindt
(1ijkctorctaat -

ltac1icnct)

• Cctratio v' rerkt cl±h in het kustater
2.1. Dosriri: 20 Cig eriengd in +.O00 zn3 sio
+.000 m3 nat slib = 2.000 ton droge sto±'
oo stof.
vaste
conccntrati:
dr11

2.2.

:---globaal inzicht in do verspreiding van het slib
in de osgeving van de stortplaats is verkregen door een
geschesaticeord rokoningssodol ongesteld door
drs 0.0. van Da van do athcsatisch Fysizcbe Afdeling
van de ±ksatorctaat. Bij dit nodel wordt er van uitgegaan, dat er op n bepaalde plaats continue materiaal
cinjecteerd wordt en dat dit zateriaal in cuspensie blijft.
Bit goinjecteorde satoriaal zal naar de randen van de
stortplaats diffundoren. Tijdens dit diffuicproces zal
hot water

o.i.v.

h:t gotij heen en weer strozen hetgeen

het diffusioprocos versterkt. De toegepaste schesatisatio
in het nodel is: waterdiepte op elk tijdstip in het geko
gebied constant; op elk tijdstip in het gehelo gb±cd dozelfde strocasnolheid; strocasnolhoid varieert in de tid
volgens iotingon in de cgcving van de stortDlaats; er is
con reststroos in noordelijke richting van 3 respectievelijk
5 c5/500.

Aangezien continue geinjecteerd wordt, zal er zich op
hid
don duur con con!chtsccnccntratiovOrdoliflg in hot
instellen. Bij de berekeningen is deze evcnwichtstoeztand
bereikt na 1.000 gotijdn.
Figuur 1 en 2 geven een overzicht van de concentratieTijnon, zoals door drs van Dam berekend. Op basis van dit
:-- oc'ol kan het volonde rectold worden. st, l dat er elhe

-

2

-

Aer.di;: III
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odc 20
ijocteord in een gebied met een grondviak van
m2 en con waterciepc van 10 M. Er worat aan per
seconde 2.10 kg gemerkt slib in 10.000 m' water toegeoegd zijnde 200 kg/ /3ec. Dit noemt men op

uur 1ve

2 een "ecnhid". Deze eenheid van 200 kg gemerkt slib/m3
water/sec bevat 2 mCi/a rater/sec.
Volgens het diffusiemodel (figuur 1 en 2) kan in
eenheden te. 10
evcnwichtstoestazid CD cie kust 10
recht komen. Dcze evonwichtsconditics worden in het
mathemo.tisch model bereikt, na 1000 getijcien. Dccn wij
nu dc arbitraire aanname dat dt evenwicht reeds na een
getij zodanig is ingesteld dat het niet belangrijk van
het op bijlage 1 en 2 getcknde concentratie verloor
afwijkt.
In een gotij = 45.000 seconden is er volgens bovenstaand model 9.10 Ci geinjectoerd. Ii werkelijkheid is
er slechts 20 Ci geinjecteerd. Daarom is do activiteit
uikt wordt, gereduceerd
er "eenheid" die in het model g

2.10.
t een factor 20/9.1 0
-7
Een eenheid bevat nu per m: 200.2.10
Ci radioactiviteit.
gemerkt slib en 2.10.2.10Ci 4.10
7
4
ccnheden zijnde
a 10
: 10
1-let kustwator heeft per
d. k.io' kg gemerkt slib met 4.102 â
4.10_12 pCi/cc.
radio-activiteit
De geldende (102? en Enmatcm) voorschriften vermelden
dat voor radiologische werkers een max. concentratie van
er cc drinkwater toelaatbaar is.
Ci 46
Sc
Bovengenoemde gebaseerd op een "eeuwig durende"
drinkwaterconsunptie van 2200 cc per dag.
Toelaatbaar voor iemand uit het publiek is 10 yen wat
toegestaan isvoor radialeginchc werkers, hetgeen dus
fl het drinkwater gobac::ad
0/cc 46
neerkomt op 4,1O
op 2200 cc per dag.
Ut bovenstaande volgt dat do concentratie aan
is van do toelaatbare
tief Sc in het kustwator" 10

v:-69.00 9
3

dag
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zou non dus
10

onsumeren0

Aan nat gemerkt slib, zoals

zuigor, kan max.
.0;0pU

.sC:n0

1

nwesig in de beun van de

Cf/cc2200cc = ca 20 cc

5.10'LC/cc
(± 10 mg droge stof),

1.3. Conciusi"
;o - - ouwin"en p'ceerd zijn
Alhoe'.'îel
op een groot wrta1 aannsen en schemat naties en do
geleverde cijfers slechts een 0-de van grootte aangeven
kan toch worden gesteld, dt de proeven met radioactief
gemerkt slib reen recic gevaren voor ongewenste bestting van het kustwater opleveren.

:morkt slib, dat op de bodem terecht komt kan door
Tiiercn, wommen etc. torden geconsumoerd. Deze bodem:uanis::en kunnen door vissen (voeral schol) en garnalen

:rden egeton. 0 deze v;iize kunnen vissen en garnalen so
merkt slib opnemen en een bepaalde hoeveelheid radioactiviteit
in het darmstclsol bevatten. Er hoeft niet voor gevreesd te
.: gevangen
worden, . dat dit radioactieve materiaal, aanwezig in
vis of garnalen, door de mens gecnsumcerd zal worden aano

zien het darmotelsel vr consupti wordt verwijderi.
Een a n d e r probleem vormt de hoeveelheid radioactiviteit,

van vissen, die gemerkt slib bevatten, hij de kmaliteitscontrolezetingen van de aangevoerde vis op de visafslag. Deze
hoeveelheid radioactiviteit kam als volgt worden geschat.
:•t darastelsel van een schol van 1 kg kan in de orfo van 10
mat slib = ca gram droog slib bevatten. Doen wij nu de
zeer ongunstige annanzee, dat dit slib bestaat uit orverdund
gemerkt slib met een concentratie radio-activiteit volgens 1
1QLC/mg vaste droe stcf. Deze schol heft dan een ccn
- ntratio :adicactiviteit van 5.10

:69,OO9
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dc eficicncy van een G.. buis voor dit soort
raling is cc. 0 8% ner 1 IeV.
100.000 dsm gevan dus 200,000 y cuanten p.m.
De geomctrio:'actor bij ondorsoch aan vis op de visaf.o1a kan
sax. 30% gesteld worden.
5.10_2 Ci aow in do G.i. buis overeenkomen met 200.000 x
kan ca 1O ons
x 30% = ca OO csm,
worden aangenomen.
crcr:n
1fl do rrcktijk snT
eren
h e t m ectinstrumsnt vlak hoven het darakanaal

slocn als
do vis gc-

houden wordt, ?cn verhoogde aktiviteit valt op te merken.
De kans dat men bij een "nom::nle irascctic iets waarncca
kan op nul gesteld wordn.
Alhoewel de bovenstaande redenering is opgesteld voor do
ongunstige aanaame, dat al het slib in het darmkanaal uit
cnveracngd gemerkt slib bestaat, kan toch voor alle

zekerheid

rerwogen worden om proeven in de gesloten viaroriode zijnde
maanden docomber-januari uit te voeren. Ook is.het mogelijk
de concentratie radioactiviteit van het gercerkte slib to

rlagon door vergroting van do dn±tdi hoeveelheid slib
waaraan liet radioactieve materiaal wordt toegevoegd van
i+,000

3

tot 6,000

.000

ierdoor zou de maximale

radioactiviteit van ge noemde schol slechts tw:cmaal de natuurlijke acht,ergrondsactisitoit bedragen.

API'ENDIX IV

WERKSCHEMA VOOR HANi)LING VAN 20 Ci
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dçr. ::rcoi

(Philips-Duphar N .V • Petten)
A. Âlenene linr: (A) Ir J.J. Ariman
Yrkors:
() Er J.C. Vijnoogst
Kroono
(c) Er
Ou':ehand
(D) Er
Veiliheid:
iedin:

Phil!s-Duphar
Phlis-Duphar
PhilîrDuphar
R.C..

Filmbadges/zelfafleesbarO peoscr5/
plastic overklecling

plastic handschoenen
laarzen.
'o"'
al de aktiviteit (20 Ci
Aan 'cord aa de Geoote
Sc) in minisaal 35 liter nat slib (10 kg droge stof
+ nin. 30 liter ';ater) gedoseerd worden. Tijdens het naar
binnen Donen van ca 3000 m bodesslib, zal het gelabeld
slib genjectcerd orcien. Voor schena dosering zie figuur 1
Voorbereidende rerkaaiheden
1 • Kontreleer of het geerste aantal zandzakken aan boord
is.
Plasticfolie aanbrengen o' het dek, daar raar de hand-

k.

ats vinden.
ling zal pla
Vervoerscontainor op zijn plaats zetten.
Icngvat en doscervat schcf opstellen.

5, Ieide vat cr nbou:en in zandzakkoa
6. Go:aende slang (5 25 nm, inclusief floaeter en af-

cluiter) nonteren tussen af tap doseervat en stonp op
van tovCorpCn?.
loLdi
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Controleer of stomp voorzien is van een terugsiagkiep.
Breng waterslang en luchtsiang in doseervat.
Doe idem bij mengvat.
Verbindt slangenpomp met mengvat en doseervat.
Zet afvalvat naast mengvat.
D. Laatste voorbereidingen voordat aktiviteit uit transportcontainer
in vat wordt geperst.
2. Om er zeker van te zijn dat voor verschillende deeltjes grootten de aktiviteit per gewicht gelijk is, zal 10 kg
droog slib in
Nr.

fracties

fracties gelabeld worden, t.w.
gew. %

kg droog slib

min.water

46 6o

ltr.

mCi

11,4

7,6
4,4

38

3,8

21,2

2,12

6,4

22,2

2,22

1 - 2i 16,9
< 1
1,7

1,69
0,17

6,7
5,1
0,5

1

10 - 50 L

2

5 - 10

3

2 -

4
5

5

5

IÂ

46

Sce

Dummy Ci

4 1 44

0,19
0,106
0,111

3,38

0,0845

0,34

0,0085

De te merken slibfractie wordt vermengd met de gewenste
hoeveelheid water, via een plastic slang en trechter in
het mengvat gebracht. D.m.v. perslucht wordt het slibwater mengsel homogeen gehouden.
Bevestig aan beide slangaansluitingspunten van doorstroomapparaat de twee plastic slangen.
De slang uitkomend op korte naald

-

verbinden met zak met doorspoel

Doorspoelwciter

vloeistof.
De slang uitkomend op lange naald
in het mengvat laten zakken en
vastzetten.
Kontroleer voor de laatste maal
of alles in orde is, vooral
elangbevestigingen op lekkage
testen, m.b.v. proeffiesje.
Alleen personen A, B, C en D
zijn nu nog op het dek aanwezig.

lomi ScCI3

Doseervat

om

-.
-

90O9
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7. D kontroleert ht stralingsaiveau als 3 en C met hun
werkzaamheden bezig zijn.

3.

3 wipt het oog van laden prop van container omhoog en
steekt door het oog van een ijzeren staaf.

9. 3 en C pakken de staaf aan weerskanten en trekken de
prop uit ae container.
10. B steekt de staaf nu in co- van de sreciaie leden prop
en samen met C wordt 'de prop in het gat van de container

gebrach -'

iø

De prop wordt zodanig gedraaid dat het gat in deze prop
precies gocentreord staat boven flesje 1 (centrering
met rnerktekcns).
Het doorstroomaaraat in het gat van loden prop laten
zakken totdat lange naald op rubber dopje van flesje
rust.
iet gelijkmatige kracht eerst de lange en dan de korte
naald van doorstroomapparaat door rubber stop van het
flesje drukken.

TijdstIp .2
3 porst door in 'd rlatic zak te knijpen, de doorstroornvloeistof naar het flesje in de trencportcontaincr. Door
het gozioten systeem zal de aktiviteit vanuit het flesje
naar mcngvat stromen.

Na en

3

min, is ± £00 ml (uit 2 zakken) via hct doorstroo-

apparaat in het 'dezeorvat gekomen. De aktiviteit in het
flesje is dan tot

van de oorspronkelijke waarde

gedaald.
li, C Dorst met behulD van de mlanenDomD het golabelde menzel
vanuit menguat naar nose erva4

5.

3 haalt doorstroo:2ap:.rmat

flesje 1, en draait leden

prop boven flesje
6 De volgende to merken slibfrnctie wordt in het mengvat
gebracht.

nadat ovorpersen van de eerste fractie is begonnen kan de aktiviteit uitflesje II naar het mengvat

7. Vier min

gedrukt worden0

-

± L0 min. zijn do

-

5
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fracties gelabeid en overgepompt.

gemerkto clib in de
:rna kan het injecteren van het
van do toe v rrormo beginnen.

9 3 v 1 t do:ecrvs: nu geheel met -:ater (kontrole via
toh).
10. 3 kontroleert dek c eventuele kontaminatie.
11 • A geeft seintje naar brug dat de toevcerpomP ingeschakOld
kan worden.

persleiding stroomt
12. 3 draait nadat het eerste slib door de
;fn1uiter y.in de aftap tot: rn het mcrktkOfl een.
Ch)
t rt1m
()ffl
1j. fl: ca 7O toc (rveor de i jd c1e nec) ); ie
te vullen zal het vat leeg moeten zijn. (Contrlc d.mv. pei ;eh)
i. Nadat de aktiviteit geheel gedoseerd is wordt het

doseer-

vat enkele malen goed schoogesPOCid.
e deze in het afvaivctt
15. OntkoppCl aftapleiding en do
1'. Vcrv:ijder plast3-c folie en top het in het afvaivat,
17. :Chntroleer de hele omgeving op besmetting.
3 meet op verschillende punten op het dok, in de stuurut en in do machineka"Cr het stralingsflivcau.

F. Dromeir.

1, Tijdens het overboord pompen van het gemerkte slib
in dc machinekamer,
kontrcleert D het straling3fliv0
op het dek en in de stuurhut,
hadat 51 het slib overboord

r

7

n

S

do ruimen

en percpleidingefl gereinigd door enkele malen met
zand en water alles doer te spoelen.

Irrn worden dc ruimen op een aantal plaatsen ondcr::e
pompleidinfle
op besmetting, evOnals hot dek en de

. Indien er geen besmetting is wordt het schip vrij

'°

:-69 .009
- 5 -

nnroef i.v..r. tracen van sii.

treffende

Kert vensi
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tanreef: 25 mnar; 1970
Georotes VII((Fa. Volken)
0,5 Ci Sc Cl

Activiteit

( 6 Scandium)

7erknchonn
9
co er' ern ho rolheid bo nrl:Lb (3000 n tegen
oorspronkelijk gepland 1000 ?) werd de ;ehe1e h ndling volkomen

identiek afgewerkt als beschreven in "Voorlopig
10.3.70. Gewerkt met 3000 r? slib om do echte proef nog nauwkeuriger na te bootsea.

Kritiek
n.,

chena: Er waren 90
ainer o

':en veer nodig om transnort con-

actvite
i

over e ersen, mengvat te

ullCfl met de 5 clibfracties en de 5 elahelde rnengsels over
persen naar het doscervat (cpland Go min.) Door stroomlijn-n van het systeem (zie hieronder) kan deze tijd teruggebracht
worden tot + 75 min. 1fl het tidschema zal echter 90 min. wc:'den

aangehouden. e dosecrtijd (180 liter mengsel in 3000 m3 slib)
was 20 Slfl.

b. Menon: et vullen van het menvat zal er afstand moeten gebeuren d,m.vo een grote trcchter (+ 3 liter inhoud) en 3 m stevig
plasticolang (0 25 mm). Hot mengvat zal ook schuin ongesteld
moeten worden om zoveel mogelijk vloeistof op te kunnen zuigen.
lahelde_slib von menmvat_naar
C. Overnormen
Om verrassingen uit to sluiten i.p.v. &fl twee EJlan(ren000pefl
opstellen (parallel). Uiteraard wordt tweede pomp allea gebruikt als do eerste vervalt.
d. Poseren: Ook het doseervat schuin opstellen
o. onstnrflaT? Hot trekken van monsters uit stortkckcr van de
'noro over boord" is niet relukt. Hot clangonnoflw)e kon de
oto hoeelheid lucht niet verwerken. De
cen
gebeuren met een vacuumpomp en twee wasfles.

OVERBOORD -

UITVOER
POMP

kE
TRANSPORT CONTAINER
TUD IN MIN.
0.

BEUN VAN DE ZUIGER

DOSEERVAT

MENGVAT
SLIB + WATER

SLIBTOEVOERPOMP
VAN DE ZUIGER
65.

45.

I

SCHEMA HANDELING MERKEN
VAN HET SLIB
R'J K SWAT ER STAAT
DELTADIENST
Waterloopkundige Afdeling

7

[AR SCHETS VAN
PHILIPS DUPHAR N.V.

1 get. gec

Al 1 N r 71.455
Behoort bij nota W-69.009
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Figuur 2

Naar vat

NAAR SCHETS VAN
PHILIPS DUPHAR N.V.

LODEN TRANSPORT CON TA IN ER
R'JKSWATERSTAAT

DEAENST

get.

91.7 gez

Behoort bij nota W-69.009

APPENDIX V
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE VEILIGHEID BIJ
DE UITVOERING VAN PROEVEN WAARBIJ 463 AAN SLIB
WORDT GELABELD AAN BOORD VAN DE GEOPOTES VII VAN
DE KON. MIJ. "ADRIAAN VOLKER" N.V. TE ROTTERDAM.
Behoort bij Nota 11-69,009
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UITV0EiNG VAN
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door :. Cu

(Gezondheid Bescherming A

lia,

1. Alraeen

Er zijn voorlopig twee data vastgesteld waarop een en
ander zal plaats vinden.

18 maart 1970: op deze dag en de daaromheen ligoncle dagen
wordt een z.-. dummyproef uitgevoerd met een
1+6
Sc.
hoeveeL'.eid van 00 mCi
9a'ril 1970: op deze dag en de daaromheen liggende dagen
wordt voor de eerste maal een proef uitgevoerd met een hoeveelheid van 20 Ci 1+6Sc.
Do dummy-proef wordt geheel identiek uitgevoerd zoals is
voorgesteld voor de echte proef. Dit betekent dat de voorzorg de
handeling met de aktiviteit en de aazorg, zowel wat betreft de
manier van uitvoorin van do proef docr PhiliDs-Duphar, als de
kontrole op de veiligheid daarmee annex, door R.C.N. tot in
alle details zullen worden beoefend.
Eventuele gebreken en fouten kunnen dan tijdens de dummyrrof naar voren koron en zullen worden verbeterd v66r de echte
proe:.
2. Keatrole

"ael

R.C.N. heeft voor de dumay-poof twee medewerkers aan boord
van do "Goopote VI!It gestationneerd. Deze zijn vollcdg op de
hoogte van dc vccrgonomcn gang van zaken bij Philipz-Dupar. Zij
beschikken over een uitgebreid arsenaal van straliss- en besmet;ingsmeetapraratuur, alsmede over voldoende beschermende kledAa:,
dcsbescherningsapparatuur ons. voor zichzelf en voor het
voerende personeel van Philips-Duphar. Ervaringen op het vlk
dor voilir'heid zullen, indien zij aanleiding tot verbeterde
veranringen geven, v;orcicn eoojrevoerd eij de echte rroef0

- 2 -

3. Strali

Appondix V

eschermin7 aan boord t.b.v. aanwezigen.

Dit valt uiteen in twee kategorien:
Personeel + gasten van La. Adriaan Volker N.V.
Personeel van Philis-Duphar en R.C.N.
Voor kategorie a zullen de volgende maatregelen worden
getroffen en regels gelden:
een ieder is voorzien van een persoonlijke dosismeter
(type: thermoluminescentiedosismeter fabrikaat N.B.L.E.)
welke wordt verstrekt door R.C.N.
Op een aantal specifieke plaatsen worden '-alarm monitors geplaatst. Deze monitors geven alarm wannaer ter
plaatse de exposiesnelheid de waarde van 10 mR/hr overschrijdt.
46
Tijdens het labelen van de
SC aan het slib, het varen
naar de stortplaats en het overboord zetten van het gelabelde slib is het verboden zich op te houden op plaatsen op de Geopotes VII ander dan het stuurhuis, de bemanningsverblijven, op het trunkdek en hoofddek en de machinekamer.
(alleen het noodzakelijk bedienend rersoneel heeft hier
toe 'an).
De kapitein- alleen kan op deze regel een uitzondering
maken (uiteraard na overleg met de veiligheidsfunktionarissen van R.C.N.).
a.k. V!anneer een y-alarmmonitor alarmeert moet onmiddellijk
de veiligheidcman van R.C.N. daarvan op de hoogte worden
gesteld. Deze laatste is tea alle tijde bereikbaar; hij
beschikt over een draadioze zend/ontvang-installate,
waarvan de ene helft in handen is van de kapitein, de

a552

andere helft uiteraard bij hemzelf.
ar' ig vcrhoden zich op te
lIet perpgiqei y.n ci
houden bij de leidingen en pomp waarmee het gelabelde
slib overboord wordt gezet, zodra met dit overboord zetten

:

-:ordt aangevangen. Indien zich tijdens dit overboord zetten onregelmatigheden voordoen (gedacht wordt speciaal
aan vochtie kkages bij de aansluitingen aan pomp en lei(1in.efl)

w-69.009
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rnoet onmiddellijk de veiligheideman van R.C.N. daarvan
op de hoogte worden gesteld overeenkomstig punt a.k.
De in a.2. genoemde V-alarmmonitors zullen worden geplaatst in: het stuurhuis, de bedieningsstand in de
machinekamer, de hut van de hoofdmachinist, de voorste
hut aan bakboordzijde der bemanning op het hoofddek.

Voor kategorie b. zullen de volgende maatregelen worden getroffen en regels gelden:
een ieder is voorzien van voldoende persoonlijke dosismeters welke worden verstrekt door R.C.N. Toegepast zullen worden: filmdosismeters (fabrikaat R.C.N.)
thermoluminescentiedosismeters (fabrikaat N.B.L.E. (onrad)
zelfafleesbare dosismeters (fabrikaat Stephen).
teneinde straling en besmetting te kunnen meten beschikken de veiligheidsfunktionarissefl van R.C.N. over
y -stralingsmonitors (fabrikaat: "Friesche en Epfnert,
"General Radiolegical" en "Total") in verschillende
1000 R/hr).
bereiken (0 > 30 .LR/hr oplopend tot 0
-alarm monitorm (fabrikaat Philips en Vitoreen) met
een bereik van 0 - 100 mfl/hr.
-telsnelheidmeters (fabrikaat I.D.L.) waarmee een
akoustische signaal wordt gegeven dat varieert, al naar
gelang men zich in een stralingsveld bevindt, dat een
variabele exposiesnelheid heeft.
a--besmettinr,s monitors (fabrikaat EMI) waarmee oppervlakte besmettingen kunnen worden aangetoond tot beneden
de internzticnlc normen van besmetting met R.A. materiaal
LCi/dm2.
's: <10
Ci/dm2 en
voor a 's: < 10
Er is voldoende en doelmatige beschermende kleding aanwezig.
De uitmonstering van de uitvoerende personen zal zijn:
Bedrijfsondergoed, overall, sokken, laarzen, plastic broek,
en jack, plastic en rubber handschoenen.
'o.k. Teneinde eventuele kans op besmetting van de luchtwegen
inv;endig in de mensen tegen to gaan, wordt gebruik gemaakt
•

'an gelaatsmaskers (DrEger) voorzien van een adekwate
filterbus.
Voor eventuele noodgevallen is voldoende persluchtapparatuur
aanwezig die door de vei1Lhei 3fufletiOnariCsCfl van P.C.N.
kunnen worden gebruikt.

7-69.009
-
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"lye_i.v.m,noodsitutieo

. Vei

in een aantal stadia van de proef (en ook van de dummy
proef) kunnen zich noodsituaties voordoen.
Gesteld kan worden dat alle voorbereidingen tot het moment
van aan boord nemen van de transportkontainer met het R.A.
Sc 46, uit radiologisch oogpunt bezien geen onveilige situatie
laat staan noodsituatie tot gevolg kan hebben.
Bij het voorgestelde werkschema van Philips-Duphar
(L. Kroone, dd. 10 maart 1970) dient aan de volgende punten
gcede aandacht te worden besteed.
de slang-verbinding tussen transportkontainer (doorstroomapparaat) en het mengvat dient zodanig te zijn uitgevoerd
dat lekken van de vloeistof (ScC13) tot de onrogelijkheden
behoort. De uitstroomopening van de slang in het mengvat
dient voldoende diep in het vat te zijn gestoken, terwijl
de slang moet worden vastgezet aan het mengvat.
ZC aktivteit over te persen in het mengvat
Alvorens de
wordt voor de laatste maal de slangverbinding gekontroleerd
d.m.v0

doorpersen v.e. hoeveelheid gekleurde inaktieve

vloeistof waarbij geen lekkage mag ootreden aan de slangaansluitingen.
Voor de slangverbindiag tussen zngvat en doseervat geldt
in principe hetzelfde als onder a opgemerkt is, met uitzondering van het doorpersen van de gekleurde inaktieve
vloeistof (dit is hier niet, mogelijk en ook van minder
belang).
Alle kooelingen tussen de slangen moeten geborgd zijn met
goedwerkende slangenklemmen!
Hot doseervat en mengvat zijn beide voorzien van hijsogen
waaraan reeds stropDen (hellingen) zijn bevestigd om ingeval van uiterste nood deze vaten met inhoud erin, overboord
to kuanon zo en m.b . v . de aan boord aanwezige laadboom en
heren. Zij dionen dan d.m.v. lekschieten vernietigd te
:ordcn.
(Rijkcv:acr;tant zorgt voor con schorpschutter; orL.rir1o).
Zit alle aktiviteit in het doseervat, en is het door wat
vco een oorzaak ook niet mogelijk het slib te doseren, dan

V?-69. 009
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zal de doseerslang ter plaatse aan de aansluiting aan de
zuigleiding van de slibtoevoer worden doorgehakt, nadat
in eerste instantie de doseerkraan in deze slang is gesloten.
Na het weer openen van deze kraan zal het gelabelde slib
dan zo in zee weg kunnen lopen.
Co Het doseervat en mengvat zullen d.m.v. zandzakken worden
afgeschermd en wel zodanig dat geen direct zicht mogelijk
is op de vaten vanuit het stuurhuis. Deze zandafscherming
zal aan bakboordzijde niet aanwezig zijn teneinde bij het
eventuele overboord zetten m.b.v. het laadgerij geen onnodige straling door het bedienend personeel te laten ontvangen.
De dikte der zandzakkenmuur zal bij de echte proef minimaal
1 meter -moeten zijn volgens berekening.
De dummy proef zal hierover uitsluitsel kunnen geven.
Als uiterste exposiesneiheid aan de buitenzijde van de
zandzak:enzuur zal in principe 200 mP/hr worden toegelater...
Nadat het doseren van het gelabelde slib is beandigd zullen alle gebruikte apiaratuur en werkplaatsen worden
gokontroleerd op straling en besmetting; de als R.A.
afval te verwerpen artikelen zullen worden verpakt in
vaten en mee teruggenomen worden naar het R.C.N. te
Petten evenals alle artikelen die ornieuw na eventuele
dekontaminatie, zullen worden gebruikt.
Nadat de lading slib + aktivitoit op de stortplaats is
overboord gezet, worden leidingen, pompen, ruimen opnieuw
volgezogen met slib waardoor een schoonrnakende werkirigop
de. oppervlakken, die mogelijk besmet kunnen zijn net R.A.
materiaal, wordt verkregen. Ook dit slib gaat op een
(andere) stortplaats overboord, waarna tijdens de tcruvaart de ruimen zullen worden geinspecteerd cD achterge1lcven R.A.-bosmotting rn,b.v. de oppervlakte besmettingsrenitors. Pijpleidingen en pompen worden uitwendig gekontroleerd riet een zeer r"evoeli
y _ otralingsmonitor. Indien
de normen wordt aangec n es
C.
toond dan wordt de Geopotos VII vrijgegeven voor verder
gebruik en gelden de beperkende regels uit 3.a. niet moer.

'7-69 .009
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VILIGHEIDSEVALUATIE T.A.V. DE DUNNYPPOEF VOOR HET LABELEN
46 SC AAN SLIB IN DE NIEUViE TATERV.EG AAN BOORD VAN DE
VAN
UGEOOTESVIII' VAN DEll. ADRIAAN VOLKER N.V. TE ROTTERDAN.

door H. Ou7ehançI - Gezondhcids Bescherningsafdeling R.C.N.
Alreo
Op 23 maart 1970 is de zgn. dummyproef net 500 mCi 46Sc
uitgevoerd. Het geheel is volgens verwachting verlopen, een
aantal kleine wijzigingen in de uitvoering van de echte proef
zal worden doorgevoerd.
Donimetnio
2.1.

Alle personen aan boord van de Geopotes VII zijn
v66r dat de activiteit aan boord kwam voorzien van N.B.L.E.
thermoluminescentie dosismeters. Er zijn 33 dosismeters
vitgereikt. Op 30 dosismeters is na afloop van de proef
con geïntegreerde stralingsdosis van 2 m.R aangetoond.
uitvoerend personeel van Phiiips-Duphar en R.C.N. heeft
de volgende doses ontvangen (eveneens bepaald net N.B.L.E.
dosismeters).
: 25 mR
Er L. Kroone
Er J.C. V.ijnoogst: 20 nR
Hr J.Th. Orelio : 10 mR.
Genoemde dosismeters werden gedragen aan de voorzijde
van de romp van de personen, ter hoogte van de borst.

2.2.

Teeinde stralingsdoses op andere plaatsen op het
schip en personeel te bepalen is ook nog gebruik gemaakt
van Conrad thernoluroinescentie dosismeters (schijfjes).
Deze zijn goriakt op diverse plaatsen aan het systeom van
rompen en leidingen aan boord waarmee het slib wordt ver.crkt. Tovens zijn een aantal van deze schijfje nog toepast op de uitvoerende personen van Philips-Duphar. De
--ointegreerde stralingsdoses op diverse punten van de
leidingen zijn:

V-b9.009
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slib

lOOSt)O!'D

uitlaat tc::pbuis

20 mR

:nigle±ding bakboord

20 mfl

ruigleiding stuurboord

20 mR

persloidirg (altomoter)

20 mR

s1:Lbzu5roi,
persleiding bakboord

20 rnR

persleiding stuur'ocori

20 aR

De bostralingstijd bedroeg:

6,5

hr (0900 -

1330

uur)

Do geintegroerde stralingsdoses op diverse plaatsen
op het lichaam van do Philips-Duphar medewerkers zijn:

Hr L. Kroo'
voorhoofd

20 mR

rechter micLdeiviager

20 m

lir'J:r middelvinger

20 aR

voorhoofd

20 mR

rechter riLdilvirLger

. 30 mR

linker middelvinger

20 mR

De bestralingstijd bedroeg voor beide heren:

6 uur.

(0900 - 1500 uur).
'is
Ter plaatse

van

c.e

ad:'

e_ectivit.

de handeling zijn voortdurend de

exposiesnelheden gemeten. Een gemiddelde exposiesrclhid
van 15uL/r J. een acer reoi gcta te noe:cn.
lijk zijn wel hogere exposiesnelheden gemeten op de vaon en
van do dozeerapparatuur.
Op 1 cm afstand van het doceervat is gemeten maximaal

vG0o9
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Door de afscherming van zandzakken heen werd gemeten

2 - 5 a/hr. De geplaatste y-alarmmonitors (afgesteld op
een alarm bij 10 /hr) hebben goed gewerkt en geen enkele
maal alarm gegeven0
1+. Besrettins- en stralinskontrole na uitvoorinr' van do proef.
ia uitvoering van do proef is met behulp van de meegebrachte opporvlaktebesme ttingsapparatuur (DIII) de werkplaats
van handelen en de lozingsopenlng in de achterzijde van het
schip (neton op hr:y,ttinr; uitr hroile kofltrOç-9 vt':en
nergrrti ver og vu;erl an boven ho t ach terrot.doiiiveau vnn de
meetapparatuur. Do bInnenzijde van de ctuurhoor'J-hopper is
ekontroloerd met behulp van een zeorgevoeii,r» y -ncintiU tie monit')r, tijdens cer ronrivart met e'n ri»rvlot In hot
i.nwcndigo van de hopper. Ook hïor is geen bocmcttin; oangotoond; do meetresultaten kwamen niet af nauwelijks hoven het

in con errrc1z met dc hoor Kroone to Petten is

n en

ander reeds doorgenomen en heeft reeds zijn weerklank gevonden in de analjce van do dummyrroef. Zie hiervoor het verslag
van do beer Kroone van 3 maart 1910- ilader dient nog te worden
bevorderd dat 'proef (200i

overslaan van de aktiviteit bij de echte
g 0 ) plaats vindt wanne er do Geopotes VII is

afgemeerd aan de CH3-kade zoals oorspronkelijk het plan o:ac,
ook bi cle dummyproof.
iet is niet verscna1g om deze noevee.neid m.z.vc een
vlet van wie dan ook over te varen naar do GeoDotcs VII en
clan al varende aan locrd te brenna De bcaaaa±ag v'n deze
vlot loopt dan onnodige stralingsdoses op, en de risicos
ij het aan boord hijzen (brou: van hijostroppen) zijn groter
de gevolgen van een val uit de takels zijn veel kual:Ljkcr
tmar zportkontainor zinkt naar de boden van de Iicuwe 7atcrvzcg).
ilips-Duphar ervoor te zorgen dat voldoende
':ordor dient

4
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en juist hijsgerei (nylonstroppen en/of kettingen) aanwezig
zijn om het mengvat en doseervat in uiterste nood overboord
te kunnen zetten (stroppen ook inhaken in de hijsogen van de
vaten s.v.p.).

3;:
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Appendix VI
DE ZLEEPDETECTOR
door F.A.H. Petersen
(Rijkswaterstaat Deltadienst, Den Haas)
en
ir Z. Kolar
(Interuniversitair Reaktor Instituut, Delft)

Inleiding.
Bij het onderzoek van sedimenttransport lange de bodem
van de rivieren en van de zee, wordt voor het volgen van de
radioactieve znerkstoffen tot nu toe, bij de RWS, gebruik gemaakt van de stralingsmeetapparatuur die ter plaatse aanwezige
straling (y-straling) meet. Er werd dus geen enkel onderscheid
gemaakt tussen de straling afkomstig van de radio-actieve merkstof en de achtergrondctraling. Het relatief aandeel van de
achtergrondstraling in de meetresultaten kan verminderd worden door meer selectief te meten, bijv. in nauw energiegebied.
Eigenschapen van de loniserende straling uitgezonden door de
radioactieve icototen.
De atoomkern bevat protonen en neutronen. Voor een stabiele atoomkern moet de verhouding tussen protonen en neutronen aan bepaalde eisen voldoen. Zijn er te veel protonen dan
heeft de kern de neiging zich te stabiliseren door het uitzenden van een positron (3+_deeltje). Bij een te veel aan
neutronen wordt eenelectron (-deeltje) uitgezonden. Bij
heel hoge aantallen van nucleonen worden a-deeltjea uitgezonden. Bij deze verschillende vervaltypen wordt meestal
nog één of meer gammaquanten uitgezonden. Alle stralingssoorten bezitten een bepaalde, voor de isotoop karakteristieke energie. Als energie wordt meestal de megaelectronvolt
(ieV) gebruikt.

w69.009
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De dracht van a -deeltjes in de materie is zeer klein
(enkele microns in vloeistof of vaste stof). Dit maakt het
meten van deze straling moei.ijk en het gebruik van a-omitterende isotopen als merkstoffen onpraktisch of onmogelijk.
De dracht van f3-deeltjes is ook nog relatief gering (hoewel
veel groter dan van a's) en hier is de telling niet eenvoudig. 1Men moet altijd rekening houden met de absorptie van
deze f3-straling. Uitvoeren van proeven met een zuivere
f3-emitter als merkstof komt voor de praktijk (waarbij de
activiteit in situ gemeten moet worden) waarschijnlijk niet
in aanmerking.
De isotopen die als merkstoffen bij slib- en zandtrans46Sc,
portonderzoekingen in praktijk zijn gebruikt (bijv.
51Cr 11+0 182
Ta, 198 Au etc.) zenden naast 0 - ooky-straLa,
ling uit. De metingen kunnen dus met de op y-straling
gevoelige detectoren uitgevoerd worden, wat bij de metingen
'+6
van de verspreiding van het met Sc gemerkt slib vanaf de
,Loswal ioord ook geschiedde. In het vervolg zal dus slechts
over de y-straling gesproken worden. De electro-magnetische
y-straling geeft aan de bestraalde materie op drie wijzen
de energie af:
het fotolectrische effect. In een onelastischo botsing
wordt de energie van de ywquant compleet overgedragen
aan een electron, dat uit zijn schiJ wordt uitgestoten.
het Cc'ptoneffect, waarbij een deel van de energie van
dc 'y'-quant wordt afgegeven aan een electron en de rest
blijft over als een ''-quant van een lagere energie.
de paarvorming. Bij dit proces wordt uit een y-quant
(energie moet groter zijn dan 1,2 MeV) een electronpositron paar gevormd.
In het normale gebied van y-energien is het Comptoneffect het belangrijkste. Eet fotoffect treedt vooral op
met laagenergetische y-straling.

w-69.009
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-stralin.

De intensiteit van de y-straling kan in principe of
met een gasgevulde detector of met een scintillatiedetector
gemeten worden.
De gasgevulde detectoren, zoals bijv. Geiger-Miiller buis
hebben voor y-straling een lage telefficiency en er is geen
energiediscriminatje mogelijk. Anderzijds is de voor met G.M.
buis werkende meetsysteem betrekkelijk eenvoudig en goedkoop.
Om deze redenen worden deze G.M. telbuizen, ondanks andere
tekortkomingen, toch in de hydrologische praktijk gebruikt.
De scintillatjedetector is uit een NaJ(Tl)-kristal en
fotomultiplicator opgebouwd. De
-straling die in het kristal geabsorbeerd wordt resulteert in een aantal lichtpulsen.
Deze lichtquanta maken uit de fotokathode van de fotornultiplicator de electronen vrij. Onder invloed van het spanningsverschil tussen kathode en de eerste dynode en de spanningsverschillen tussen achtereen volgende dynodes vindt vermenigvuldiging van de electronen plaats. Deze electronen vallen
tenslotte op de anode en geven aanleiding tot een electrische
impuls, die daarna nog weer electronisch moet worden versterkt.
Het is belangrijk te vermelden dat de hoogte van deze electrische impuls direct evenredig is met de energie van de geabsorbeerde y-straling. Telt men het aantal pulsen zonder onderscheid te maken in de hoogte ervan, dan wordt alle y-straling
gemeten die in de detector komt. Vijl men echter slechts de
y-straling van een bepaalde energie meten, dan moet gebruik
gemaakt worden van een zgn. ?ténkanaals spectrometer'. Met
dit apparaat is het mogelijk zowel integraal als een differentiaal spectrum op te nemen. In principe wordt bij een 6énkanaals analysator als het ware een electrische spieet langs het
spectrum voortbewogen. Nen telt impulsen met een energie
(impulshoogie) tusscn E en E +E, waarbij zowel E (drempel,
disoriminator) als
E (kanaal, spleetbreedte) kan worden
ingesteld.
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S.

Zie onderstaande tekening:
(1), (2) en (3) ......pulsen

Pifishoogte

(3)

E

- - -- - (2) ----- ----Kancclbreedte

(1)
Dr-empet

E<

Tijd

-

Het is logisch dat in dit geschetste voorbeeld slechts
depuls (2) geteld zal worden omdat E < hoogte < (E +
De bij dit experiment op Loswa]. Noord als merkstof
46
Sc zendt twee '-stralen
gebruikte radio-actieve isotoop
uit: één van 0,89 MeV en één van 1,1 MeV. Is de intensiteit

van

deze straling, vergeleken net de achtergrondstraJ.ing,

laag dan zal het statistisch gunstiger zijn om te meten in
een energiegebied tussen bijv. 0,75 en 1,3 MeV, dus met een
drempel van 0,75 MeV en een kanaalbreedte van 0,55 14eV.

4. Practische uitvoering van de metingen.
Voor de practische uitvoering van de metingen werd
gebruik gemaakt van Philips apparatuur. Deze apparatuur was
samengsteld uit hierna te noemen eenheden (zie ook fig.
1 combinatie 3 x 3 inch NaJ scintillatiekristal net fotemultiplicator
("integral line")
1 houder voor fotornultiplicator met
kr is tal
1 gestabilimeerdo hoogspanningsvoeding
14•

type PW 4319/01

"
1

:i 4324/00
pw 4221

2 lincaire vensterversterkers
(discriniinator)

P'7 4280/01

C.

V'-69.009
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2 gecombineerde tijd/teleenheid
1 uitleeseenhoid voor de printer
1 electrische telmachine (printer)

P.ppendix VI

type PVI

1+237/00

" PVJ 1+255
"
PVI 1+202/02

De hoogspanningsvOediflg PV.' 1+221 en de combinatie van
kristal en fotociultiplier PW 4319/01 moeten in de zgn.
sleepdetector worden ondergebracht. De sleepdetectör is een
visachtige stalen lichaam met een gewicht van 1+00 â 500 kg
met een totale lengte van ongeveer twee meter, een breedte
van een halve meter en een diepte van + dertig tentimeter.
De sleepdetector wordt door een schip over de zee- of rivierbodem gesleept (zie fig. 2) met een trekkabel die een lengte
heeft die ongeveer gelijk is aan 3 of 4 maal de waterdiepte.
Parallel aan deze trekkabel gaat er vanaf het schip ook een
4-aderige electrische kabel naar de vis op de zeebodem. In
de staart van de vis bevindt zich de scintillatie-opnemer
(PVf 1+319/01) en in het brede gedeelte de gestabiliseerde
boogspanfliflgsvOe ding PW 1+221. De hoogspanningsvoe ding levert
+ 1200 V aan de rotornultiplicator en wordt op zijn beurt
bekort via twee aders van de electrische kabe, gevoed met
± 15 volt gelijk spanning uit een voeding die aan boord van
het schip staat (zie Lig. 2). De fotornultiplicator zendt de
electrische pulsen, door twee andere aders naar de apparatuur aan boord van het schip.
Beknopte beschrijving van de werking van de apparatuu

(zie Lig. 3)
In Lig. 3 zijn de bedieningspanelen afgebeeld van de
verschillende eenheden van de meetapparatuur. In het hiernavolgende zal een toelichting gegeven worden op het gebruik
en de functies van de diverse knoppen en schakelaars die zich
op de panelen bevinden.
1. De teller P7 1+237
SI 1 Bij het indrukken van SK 1 wordt de inhoud van de
telier aangegeven (het op dat moment aanwezige aanA.

tal tellingen).

-69.o09
Ar,ondi, V

5K 2 Bij het in.rukkcn van 5K 2 wordt do inhoud van de timor
aangegeven (het op dat sonent, sedert de start, verlopen
aantal seconden).
Hoofdschakclaar.

SK 3
SK 1 Met behulp van SK 4 en SK 6 kan elk gewenst aantal tolSK 6 lingen van tevoren ingesteld worden. D.w.ze men kan van
tevoren vaststellen tot hoover men de teller wil laten
teller.. V.?anneer de ingestelde waarde bereikt wordt stopt
de teller.
SK 5

Met behulp van 5K 5 en SK 7 kan een tijdsduur ingesteld
erden.gedurcnde welke men 'all laten tellen. Is de ingec'eldo tijd verstreken dan stopt de teller automatisch.

5K 8 Met 5K 8 wordt de teller gestart.
51Z 10 Met 5K 10 wordt de teller gestopt.
SK 12 Met SK 12 wordt de toller op nul gezet (geroset).
Deze drie functies, start, stop en reset, kunnen via een
plug aan de achterzijde aan een ander apparaat worden toegevoerd als men die synchroon wIl laten werken niet deze
SI' 9

moe tapparatuur
Staat SK 9 op "start ext" dan moet na elke meting opnieuw
met de hand gestart worden door knop 5K 8 in te drukken.
Staat knop SK 9 op "ctart int." dan zal het instrument
steeds 300 m sec nadat een telling is afgelopen autoatisch geroxt worden en opnieuw gestart worden.

SK 11 Met SK 11 is het mogelijk het apparaat op zijn julste
werking to controleren. In de stand "test" worden in plaats
van de pulson, afkomstig van de fotomultiplicator, de pulsen van een 10 K. Hz occillator aan de tellor toegovoerd
zodat het aantal tellingen dat de teller ra een bepaalde
toltijd moet aangeven exact bekend is.
LA 2 Contrololampje. Brandt het lampje dan is het apparaat

ingeschakeld.

v-69.009

De

r5-'ar (vcrstor -'r

t di er ti'-1

r-tor)

5K 1 i:et knop 5K 1 kunnen b±nnenkosondo pulcon die de fotomultiplicator afgeeft in stappen verzwakt worden. Deze

R 1
R 2

verzwakking vindt plaats in stappen van acht opeonvolgendo machten van weo ,0
2 , •1
2 ,..2
. , .2
,....27'i.
!ot de knop fl 1 wordt het niveau van de onderkant van het
kanaal of venster ingesteld.
Net knop R 2 wordt de breedte van het kanaal of venster

ingesteld.
5K 2 Indien de knop 5K 2 in stand 1 wordt gezet behoudt het
kanaal de ingestelde breedte. Vordt de knop op 0,1 Gezet
dan wordt het venster met een factor 10 verkleind. Dt
hooft het voordeel dat een klein venster nauwkeurig kan
worden ingesteld omdat men dan met R 2 op een grote
schaalwaardo kan werken die verhoudingsgewijs altijd
nauwkeuriger is in te stellen dan een kle±ne schaalwaarde.
7ordt de schakelaar in de stand TiI.R (treshold =drempol)
gezet dan fungeert de difforentiaal diocrirninator als
gewone discriminator met

n instelbare drernpolwaardo.
Deze dremrelwaarde wordt dan ingesteld met R 1. In dc
stand "ext" kan op een plug aan de achterzijde een venster
worden aangesloten. Deze mogelijkheid wordt echter alleen
in speciale gevallen benut.
Dorintercontrol"cit (stuureenhec1) ?'.'I 425.
Dit apparaat dient om de door de teller aangegeven gctallenwaarde electrisch uit te lozen en op een papierband van een
electrische telmachine (printer) te laten afdrukken. Het apparaat heeft drie kanalen en in dus gescnkt os drie tellers te
bedienen. Bij onderhavige metingen worden slechts twee tcliers
gebruikt en er had cp het de.-de kanaal dus b.v. een electronische
klok aangesloten kunnen worden.
5K 1
Net deze knop kan men kiezen of men tussen opccnvol(rc::clgende regels al of niet een blanco regel op hot pa;icr
vii
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Ztaat deze knoD in do onderste stand dan blijft het
apparaat wol in v:erking doch is dan niet aangesloten
op do printer. In do stand operate wordt de prntcr
wel gecommandeerd.

SK 3
3K 4
3K

5

ct deze schakelaars kan een keuzo worden gemaakt
welke van do drie kanalen al of niet uitgeprint worden. 7ordt een kanaal niet uitgeprint dan komt daar
een blanco regel voor in de plaats.
Do bediening van do laagspanningsvocding spreekt voor zIch-

zelf. Deze kan alleen aan- of uitgezet worden.
ot de hier beschreven apparatuur genoten '-cpcctruz van

een 463c bron is in fig. 4 weergegeven. Opvallend is de zeer
hoge ruç in het laagenergetisch gedeelte van het cpectrum, de
oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk ifl de storingen en in dectronische ruis.
0p grond van voorbereIdende metingen en ijkingen hoeft men
de drempel van 400 schaaldolen en een kanaalbrcedtc van 300
schaaldolen als meotkanaal gekozen (1 in fg. 1). Belde y-pioken

van 46,c vallen binnen deze twee grenzen. In het tw eece motkananl
(II in fig. 4) valt de 1,46 IZeV piek van 40K (aanwezigin het
necatcr en het slIb).
Tijdens het uiteindelijke experiment (12.4.1970) is ochter

gebleken dat dit meetkanaal niet meer gebruikt kon worden, omdat
het hele spectrum naar de laagenergetische kant was verschoven
hetgeen waarschIjnlijk een gevolg is van de veranderingen in de
vorsterkingsfactor van het meetsysteem, veroorzaakt door verlaging van de netspanning en de afkoeling van do in de vis legebouwde electronica (biv. hoogspanningsgeneratcr). Als resultaat
liG
Sc piek (dus piek van
van deze verandering was de eerste

0,89 v) niet moer van de ruis to onderscheIden (de rug op do
linkerkant van het cnectrum werd steiler en hoger), zodat men
in het crste moetkanaal slechts 1,12 oV piek van

46

Cc kon

meten. Do drenpelwaarde is tot ongeveer 500 schaaldelon verhoogd.

De verspreiding van de

'6
Sc activiteit heeft non dan gevolgd

door de visdotector achter het schip to slepen en door het in elke

20 ccc. gemeten aantal tellingen (in kanaal 1 en II) automatisch
.e laten uitlezon (printen). Tegelijkertijd word de tijd en de
:'sit±e van het schip geregistreerd. Deze gegevens zijn in de
Ijlage "Telwaarden van de sicepdctector, waarmee do vcrcnroicIn'
':n net bodcnslb ken worden nagegaan" verzameld.
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St" 'ronren
Zodra de meetapparatuur buiten het laboratorium gebruikt
wordt is er een sterk verroto kans op storingen. Deze storin-

gen kunnen van allerlei aard zijn, denk hierbij slechts aan
electrische verbindingskabel tumsen het schip en de vis op de
zeebodem.
De voornaaraste storingsbronnen zijn:

de electrische voeding van de apparatuur;
de kabolinvoer aan de sleerdotector;
lekkage van de sloepdetector.
a. Do electzcho voedinp van Co a'raratuur.

In de electrische voeding van de meetapparatuur kan
voorzien worden door het scheepsact of een apart aggregaat.
Indcn het scheepsnet geen 220 V - 50 Hz levert is men zonder moer aangewezen op het gebruik van een aggrcgaet. In het
geval dat men de apparatuur laat voeden door het ccheepnot
dient men zich te realiseren dat men hierdoor met een aantal
e::tra storingsbronnen te maken krijgt, ni. het in- en uit-

zchakelen van apparaten en motoren die eveneens op het
boordact werken. Deze in- en uitschakeictoten kunnen via
het electrische net doorwerken in de apparatuur en het
aantal tellingen van de countors bcnvloeden waardoor do
mot±ngen onbetrouwbaar worden. ?oeilijkhodon van deze aard
kan men omzeilen door gebruik te maken van een apart aggregaat waarop alleen de meetapparatuur wordt aangesloten., Do
eisen die aan een dergelijk aggregaat gesteld moeten worden
zijn:

con voldoende groot vermogen;
een goede stabiliteit van het tocrontal.
Aan de tweede eis wordt in het algemeen het beste volaten zijn robuust
ilgr
daan door ee
uitgevoerd en een diesel garandeert een

VOel

rcl:zt1gr

toerental dan een benznosotor.

In verband met een regolmatigo gang verdient het aanbevciifl erop te letten dat de dieselmotor die het agrregaat
(::ljrt niet minder dan drie cylinders hoort.

-
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Cageacht o man vaa een aggrcgaat dan '':ol van hot
cheepcnet gebruik maakt dient men erop te letten of stekher- en/of klemverbinding dcugdelk zijn en Geen kans op
intermitterende contacten coven. Ook dit hooft i.nvloed op
do tellingen van de cunter.
Tijdens de metingen overtuige men er z±ch regelmatig
van dat de vocdingcsDanaiflg Goed constant blijft. Valt do
220 V voedingsopanning te voel af, dan heeft dat eveneens
nvlocd op de metingen, de multiplicatorbuis krijgt dan
niet de juiste spanning aangeboden met het gevolg dat het
werkpunt van de mu?tilicatorbuis naar een ander deel van
zijn karaktorL.stick vorcauift.
b. De kahelinvcer (zie fig.

5).

De kabelnvoor van een instrument dat onder water gebruikt wordt is altijd een kwetsbaar punt waar ,zeer voel
aandacht aan besteed moet worden. Tijdens het slepen bestaat
altijd het gevaar dat er behalve op de sleepkabel, ook op
da electrische kabel grote trekkrachten komen. Het gevolg
:- an zijn dat do kabel uit de invoer getrokken wordt en de
elecrische
aders breken. Door het ontstane gat zou de vis
t
vol 1oen waardoor de kostbare inhoud verloren gaat. in
onderhavige constructie is dit ondervangen door in een afgeclotn kamer een breekpunt aan te brengen. Wordt de kabel
ut do doorvoer getrokken dan breken de adors boven d
I'.V.C.-prop af en het water kan het lichaam niet binr.ondringcn.
Do trek op de kabel wordt via een kous van staaldraad
overgebracht op het metalen huis van de v:artol. Zodra trekkracht op de kabel wordt uitgeoefend cacert dedraadkous in en knelt de kabelmantel vast.
Tijdens het slepen bestaat het aevc,ar dat do via ondrstoboven keert, waardoor do kabelinvoer over do grond slourt.
Hierdoor zou do wartcl af kunnen breken. Om dit zoveel no'lijk te voorkomen is er voor de wartol een rechtoat:tende

plaat gelast.

v;-G9.co

Oii 1ekk -o van de s leepdetector te voorkcren moet
men ton ecrste niet rmeer toeganopofliflCfl maken c:n
strikt noodzakelijk. Aan de afdicht±nzranden van de
oeningon en van de deksels die de openiron af3luiton
moet veel aandacht besteed worden.
-goed vlakken en zuiver afwerken van de randen;
gebruik maken van goede rubberpakklng;
gebruik maken van relatief zware trekbouten.
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TICICY VA EP.N 0NDEPVATT' SL]TCTOR
deer ir M. de Bruin

(interuniversitair P.ctor Instituut Delft)

Binnenkort zal door Rijkswaterstaat en Gemeentewerken
otterdam con onderzoek uitgevoerd worden naar het slibtransport
in zee voor de icderlazdzo Iut tussen Ecek van Holland en Den
Haag. Bij dit ondorzoekwerdca ± 3000 m slib in een hopperzui40
ger gemerkt zet 20 Cl c Sc• Dit gemerkte slib zal enkele kilometers uit de kust gedropt worden. Voor een ruwe bepaling van
hot versprcidingsatroon van het slib wordt gebruik gemaakt van
con sleepdotector. Deze koo kg wegende detector heeft de vorm
'oan con vis en is + 2 m lang; in de flstaarttt is een scintillatieaJ-kristal gemonteerd. Van deze
detector met een 3 x 3'
sleepdotector is aan het interuniversitair Reator Instituut
de efficiency bepaald voor degavaastraling van 46
oozc en specificatie van de

eten rootheid

Van de genoemde detoctor is niet bekend op welke wijze en op
welke hoogte boven de bodem deze zich door het water zal bewegen.
Bovendien is niOt bekend of het slib zch zal afzetten op de bocea
of ondcr invloed van golfsleg en getijotrosing in het water
gcsucpendoerd blijft. aar bovendien aangenomen mag worden dat
door de sleepdetector epworvcling van slib plaats zal 'rnden,
is besloten de c21,iciency van de detector te bepalen voor een
driedimonsionaal oneindig uitgestrekte homogene bron.
van de

t4

''

Bij do meting is de cietector vorticaal zodanig opgehangen
in een vat van 70 x 70 cm Ø dat het iaJ-krio tal zich ist in
het midden van dit vat 1cvin'it
fig. 1

nend!xl.TII

2 -

et de detector in de met water gevulde bak is het achtergrondsoctruz getcn. Hierna werden 500 r'g Sc-dragor, 50 g

46Sc door het water in de

eitroenzuur en 10 LCi

'-roerd, waarnu nogmaals het spectrum gemeten is.
e metingen zijn uitgevoerd met een drezpeldisCriziflatOr
CD

deze wijze verkregen meetresultaten kan op eenvoudige

wijze, voor verschillende instellingen van de in de praktij.:
gebruikte differentiaalciizcriminator, de efficiency berekend
worden (fig, 2)

0

et

b

Dremoogte
fig.2

Benaling van de cfficicnc:

ce::oon

con

vaste instelling van de discrininator had geen zin, daar de keuze
van deze instelling sterk beraald wordt door de vorm van het in zee
gezeten achtergrondzpeCtruo
Berokeninrc:'.
Hoewel kot eo;
heeft, is het toch een ocJc

beperkte afmetingen
van een oneindig uitge-

strekte bron. Daar de halvoringsdikto voor de gemeten straling
in water 12 cm bedraagt, is door deze meting de grootste fractie
van dc efficiency direct genoten. Voor het resterende gedeelte kan
een benaderende berekening uitgevoerd worden.
Bij neze bereKening wore.t aangenomen dat tcns de z
de detector omgeven wes door een bolvorreige homogone bron net
ee

c

c'ondien wordt aangenoefl dat de efficiency Er voor een
:unt op afstand r van de detector geeven wordt door:

=-.2

£1

:aar±n: C = constante.
= goniddelcic waarde van de halverinsdikte in water
voor de genton straling.
Voor een oneindig ri

trekto bron geeft dit:
kTtc d

f,L2cr!1tC.2dr

n2

(1)

cidige bron is het resultaat

t4
= 1
• 2

Cd
h
= 0,82 .
1n2

CX) 0

Dit levert op:

exp

TtC d' • ln 2
, 22
= ,
T1 =
II

Door de meetresultaten te docn door do spcc±fiekO activiteit Van
de

LL

Sc-orlossing in het moetvat (in p.Ci/zir) en te vermenigvul-

dig n met de in het voorgaande beroconde correctiofactor, wordt
e dus
de efficioncy verkregen in
.-'--

-.,--,

De benaderondo berekening is gobrzikt voor een slechts kleine
fractie van de efficiencv; het grootste dooi

in

uit een directe

neting verkregen. Ondanks de fouten in do aannamen bij de benadering
:al hot resultaat toch een redelijke betrouwbaarheid hebben (naar

2

5
benaclerende berekening is opgezet voor het gedeelte van

2:ctrum waarin de ftopieken gemeten worden. In het laagenergotische deel van hot spectrum kan de fout in de efficicacy
groter
De efficicucy is hepauld in ',ctcr en val in andere media

:rfl 1cbhen. Dc as_ab3OrptiCCOef.5CiCflt voor
::
- cling van ± 1 Ic is vr.1 cr!afhan:c1ijk van Co omiddcide
T van de absorier; hierdoor is de in forule 1 voorkomende halverinsd!kc en duo ook dc efficicncv cmekeerd evenrcdi me;
hot soortelijk gewicht van gebruikte medium.
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APPENDIX VIII
DE BODEJIGRIJPER
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A,cndix VIII
t

'.J. Vernin
(Rijks terstaat -

Itadienst, Den Haag)

Do bodemgrijer welke is gebruiktvoor de metingen Loswal

monster dat
g
es
i dt een ooroerd
an
Noord
doorsnede geot van de bodemlan,r (zand) do daarboven gelegen

n

cliblaag en een watoriaa. tot in totaal cm 50 cm boven de boden.
Bovendien o.ient het instrument voldoende sterk te zijn om een
vrije val van ca 15 m hoogte op de harde zeebodem zender noemone-

waardige beschadiging te weerstaan, van voldoende gewicht te zijn
om een lo.drechte val zoveel mogelijk te benaderen en om enige
centimeters in de zandbodom door te dringen en waterdicht af te
sluiten teneinde het wcmctcr tijdens het orhalen vact te kvm.cn
houden.
Vitg:gman werd van een catwoar, beechnovon door Jommemon
en Alussd n* bestemd voor aonstername in slibiagen. Van dit ontwep zijn twee prototypen vervaardigd en op 'oruilzbaarheid ondermocht. Bij het eerste ontwerp werd ervan uitgegaan dat het geschepte zand voldoende compact zou zijn dat een waterdichte afsluiting bereikt kon worden. In een enigszins zachte modderige
bodem bleek dit inderdaad het geval, doch in een zanderinge
bodem bleek het goschepte zand zich snel te mengen met het water
en vormde aldus een raterige sus;emmie, waarvoor de staal en
staal afdichting niet voldoende bleek0
Bij hot tv:ed ontwerp werd getracht een waterdichte aslu:iting te verkrigen door het gewicht van de gnimer + inhoud

Cm

de bekken te laten drukken. Daartoe werd het draaipunt van dc
bokken sloufvormig uitgevoerd. Tijdens beproeving bleek dat de

bekken van de gri.jper hierdoor juist worden opongedrukt, waardoor de waterdichte af sluiting geheel verloren ging.
±j het uiteindelijke ontwerp zijn do bokken en do rechte
onderkanten voorzien van rubber voeringon. ::ot rubbor bleek ook
na een groot aantal monsternmm'om intact te blijven, waardoor de
Jon:.eacn A. and Alueson E.: ow devices for codiment camriing.
:arine Ceology, 19, Vol. , pp

- 3T'2.

r-'-

S

Opgemerkt wordt, dat het instrument maximaal 25 litr
water + sedii:ent kon bemonstoron. E7enwel bleek de hoeveelhoici werkolik bomonsterd

scdiment gemiddeld 15 1

te zijn, zodat de afdichting ae. niet geheel bevredigend
ras. Bovendien bleek dat de indringing in de bodem VcIdoor.de
was. Het uiteindelijke

o--it.,07p

dat is weergegeven op bij-

gaande tekening Al nr 7, 403 heeft de hiernavoigendo kenmerken:
Het gewicht van Cr- grijpor inc .eiof de lcodgcr?ichton

200 kg;
de constructie van,de grijzor is zeer zwaar uitgevoerd,
aan de bevestiging van de rubberafdichtingsranden is
rotc aandacht bztocd.
T:jgaande figuur 1 laat cie grij'er :ewel in ozen- als
in

1

oloten toestand zien.

Appendix

Figuur 1

BODEMWATER HAPPER
(± 200 kg)

t
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BEPALING VAN DE Sc ACTIVITEIT
IN DE ZEEi3ODEHHONSTERS.
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Een analoge formule kan ook voor de 1,12 MeV piek van
(dus II in fig. 2) toegepast worden. Do piek oppervlakte
is dan N11, efficincy C 11 en activiteit A11. Het gemiddelde
van A en A 11 werd dan 'Activiteit van monster op dag van de

storting" genoemd (A).

3.

e1taten en discussie
Do resultaten van de metingen van de monsters, genomen met
de bodomgrijper, zijn in bijlage 1 vanhet-rapport aangegeven.
Sc is 5n ongeveer 105 van de gemeten monsters (800)
gevcnen, echter de activiteiten lagen meestal aan de grens van
dé aantoonbaarheid. Het aantal monsters met een duidelijk hogere
Sc activiteit was bjzonder klein en dat waren de monsters dc
in de nabijheid van de stortplaats zijn genomen.
46Sc slechte in een zeer beperkt aantal monsters
het feit dat
»
werd gevonden heeft waarschijnlijk twee oorzakon
1.Verspreding van het gomerkte slib geschiedde op een grotere

t

c»-ervlakte dan verondersteld werd, en op grond waarvan de
Sc activiteit op ca 20 Cl werd geschat. Deze acti'-odgdc
v!teit was echter niet hoog genoeg om goed meetbaro activiteiten op grote afstanden van de stortngsplaat3 to geven.
2. Bodemmonstername met behulp van bodemgrijpers was niet goed
uitgcvcerd zodat slechts een gedeelte van de op een bepaald
oppervlakte aanwezig gemerkte slib in de monsteremmers is te-

recht gekomen (zie ook inleiding). De gemeten activiteiten zijn
n ook niet geheel representatief voor de werkelijke situatie
op de zeebodem.
2 • Minimaal detocteerbare activiteit.

Minimaal dotecteorbare activiteit kan gedefinieerd worden
als de activiteit die aanleiding geeft tot pulsen waarvan het
aantal biJv. 3 maal groter is dan de standaara deviatio van de

achtergrond-bepaling dus:
.D.A.
varbi
f

de standaard doviatie van achtergrond in pulsen per cecordo.
tc-rati»n r-r
le ner sec.)/(d
calibratie factor (in
46
s.), VeerSe is i

;-69.009

-

-
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Als achtergrond verstaat men hier de oppervlakte onder
rcche lijn getrokken tussen twee voor en achter de fotopiok
liggende minim, of door de punten waar deze minIma zoun

moeten zijn. 3 en 311 in fig. 2.
46
Voor een normaal bodemmorister zonder Sc is deze achtergrond B1 = 4,3 pulsen per sec. en B 11 = 3,5 pulsen per sec.
De overeenkomstie standaard dcvati, waarbij de teltljd
600 ccc. was, is o = 0,3 pulsen per sec. Hieruit volgt dat
46 Zc ongeveer 3 c 10
de mnmaal aantoonaaro activ2.teit van
tot 11 x 10 micro Cl is. Dat uiteraard voor een teltijd vn
Goo sec. Door langer te tellen zou het mogelijk zijn nog

lagere activiteiten te meten.
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BEPALING VAN DE AANWEZIGHEID VAN GEHERKT
SLIB IN DE VOND VAN DE WATER!EG IN EUIOPOORT
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mond van de

d v.

A'.erdix X

erkt sl±b in do

t. vicn iro-'oort,
door C. van R±jt
Dienct C-emeentvcrken,
Afdeling 3tudiobureau
to Rotterdam

1, Ir)cid4i

Op 11 april 1970 word op Loswal floord moboyo de eloepzuiger
Geopote3 VII een hoeveelheid radioactieve opocio gelost. Er word
10 kg specie met een korreldiameter kleiner dan 50 L gemerkt met
Zcandium 46. Het gernerkte slib is representatief voor ca 875 ton
droge stof kleiner dan 50 .j • En van de vragen was: "hoeveel

slib, van do gelosto hoeveelheid, komt er terug in do havens
van de Luropoort?"
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, is door het
tudieburcau van de Afdeling liavonwerkon van Gemeentewerken
ottordam op twee manieren gemeten.
2. Uitvoerinr van

2.1. Gedurende k getijden werd over de maximum vloodporiodo water
opgcpozpt en verzameld in vaten. Hierbij werd do instroomopening van de zuigslang regelmatig op en neer bov:ogcn tuccon
oppervlak en do bodem + 0,5 meter.
Naderhand word het per gotij opgepompto water gecontrifugeerd.
Het in do centrfugo achtergobloven alb werd verzameld en
gedroogd. Na droging word de specifieke activiteit bepaald,

zowel per liter instromend water (bijl. i), als per gram
instromond droge sta: (bijl. 2). lIet water werd opgopompt
vanaf het tweede tot en met het vijfde gotij na loss±ng in
rani 1031 (rIvier) en raal 550 - (Calandknnaal). BIjl.

3).

2.2. in do mond van het C1andkanaa1 en de mond van hot oernal

en 4).
in verband met onderhoudsbaggerwerk mochten deze clibvangors
word en clbvangcro geplaatst (zi.e bloge

slechts gedurende con korte periode

3

blijven staan.

w-69.009

De zlbvangers welke in de mond van het Caiandkanaal in

de raaen kOO-; 100-; 200+; 500+ en 800+ waren geplaatst,
mochten daar slechts 6 getijden staan.
Do slibvangors in de mond van het Beerkanaal stonden in de
raaien 300-, 500+ en 900+ gedurende 16 gotIden.
Van de hoeveelheid opgevangen slib werd het gewicht aan
en dc srccifioke activiteit bepaald.

2,3. De activitcit van de diverse monsters word bepaald met
behulp van een Harshav Integral Zcntillat±on Detector,
type 1251/, serie D-751 van het Intcruniversitair Reactor
InstItuut te Delft.

3.

rrîeetrevens
.1. De gevonden waarden zijn op drie manieren verwerkt tot
een globaal getal voor het percentage van de golocte hoeveelheid activiteit, die in de Europoorthavcn wordt teruge vond en

3.2. flerekenir.r achterehleven slib
Ut cijfers, betrekking hebbende op het ondorhoudsbaggerwcrk

in de Europcort blijkt, dat per getij 3900 ton droge stof
achtcrblijft. tit slibbaLancen blijkt, dat daarvan 432 kleier is dan 50 t • Per getlj blIjft er dus achter 1680 ton
droge stof kleiner dan 50 L • De gevonden specifieke acti-

550- van het
gram; 0 9 33.10

viteit van de opgepoate noaster in raai
Calandkaaaal as re,.: 1 ,79,l0
Ci/gram; 0,18.10

i

1Ci/cram; en 1,i3

t

Ci/gram (bijlage i).

Over deze perIode is er aan activIteit achtergebleverit
1,680.106
pci 0,425 Ci.
(1,79 + 0,38 + 0,13 + 0,18) 10
De hierboven genoemde activiteiten zijn ter gerekcnd naar
het oscnt van lossing. Op het moment van locing bevond zich

in do hopeeun
gekomen 2D:.

CI. r

tcr''g-

v.'-69.009
-

.2

AT1Cr

-

X

X

door r5O- van het Calandkal.

3.3. ins tro~n -_ n de

Aangezien alleen de soecifieke activiteit van het instromonde water bekend, i, is het niet togolijk aan de hand van
in- en uitstromcnde deb±eton een act±viteitsco bekcnd
alans op te stellen. De crecifieko activitetcn per getij
Ci/litor,
waren rccp. 15,01.10Ci/liter, 2,7G.10 °
O, 6$.10 0
0±/1iter,
Ci/liter en 0,98.10

4

De hcevee.hid instromond water per getij bedroeg geiddcld
0
29.iO liter. De hoeveelheid instromondo activiteit bedroeg:
Ci = 0,566 Cl
29.10 (15,07 + 2976 + 0,68 + o,98).lo_6
of 32 van de totaal geloste hoeveelheid activiteit.

3.4.

Inatromende activiteit door raat 1031 van de Potterdarnoe
-

v:ater;o -.

Ht inatromonddeb iet door raai 1031 is ca 148,106 ; per
gotij. De specifieke activiteiten per getij waren respecCi/liter, 29 07.10 6 MCi/litcr,
±ovol±jk 5,03.10
,61.1O 6 jCi/litor en 1 ,90.10o jCi/litcr
hceveelheid instromonde activitc:t bcdroe;
,51 Ci of
iCi
(5,03 + 2,07 + 1,61 + 1,90).i0
8,2 van de totaal gelocte hoeveelheid act±;itett.

3.5. Ach raobl7noctivitct, op

hcdr van

het

Zoals in par. 2.2 reeds is veraod, werd van het in do
'&libvangers cgovangcn slib het gewicht aan droge stof en
dô cecifiek activiteit bepaald.
Jit deze twee getallen is de totale hoeveelheid activiteit
pr slibvanger bepaald. De oppervlakte van cie slibvangcr
is bekend. Op de situatictekening van de mond van dc'
Europoort (bijlage 2) is een vakverdoling aangebracic.
Bij ieder vak behoort een activiteit per oppervlakteeenheido hieruit wcrd de activiteit per vak berekend.
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'cr

•

heid droge
f

100-

555
k.•9

200+

25.189

500+

22.620

400-

activiteit

acti—
t

ci

t;i

Jcr

vlato

-,

activiteit

1,39.10

0,000.772

0,0027

156.500

423

17,09.106

0,077 ,700

0,2740
29 4300

122.000
146.300

33,400
355.50 0

. 0 ,5330

149.300

79.600

0,101

193 , 000

20.220

1,7650

192,000

339.000

27,33.10_6 o,6-n3.4i5
6,69.106

0,151.400

200+

cernaaJ.
500530+

(.
21.900

22.554

1,•10
22,18.16
0

0,029, 00
0,500.000

c

.-.,,(..-...

,-......-.-..

41• Van het bij de tracerrroof geloosde clib keert een

gedeelte in de Eurcoorthavens en Nieuwe Vatcrwog terug.
4.2. De gevonden cijfers zijn, voorzover do Europoort betreft,
va een drietal globale methoden gevalueord tot een percentage van de op zee gqlosto hoeveelheid activiteit en
bedraagt 2
4•3. Gedurende de meetperioclon van 4 achtereenvolgende get±jdeu,
bleek globaal gezien

8

van de gelote activiteit de mond
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Appendix X

Figuur 1

VERLOOP VAN DE SPECIFIEKE ACTIVITEIT PER
LITER LANGSSTROMEND WATER
RAAI 550 (CALANDKANAAL) EN 1031(ROTT.WATERWEG)
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Figuur 2

VERLOOP VAN DE SPECIFIEKE ACTIVITEIT PER
GRAM LANGSSTROMENDE DROGE STOF
RAAI 550(CALANDKANAAL)EN 1031(ROTT. WATERWEG)
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Figuur 3
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Figuur 4

