TEXELSE

IOZ ontwerpt diepzeeverankerin
Bemanning en opstappers van
het
NIOZ-onderzoeksschip
Pelagia hebben in de Middel
landse Zee een succesvolle test
gedaan met een speciale diep
zeeverankering voor een toe
komstige neutrinotelescoop.
De verankering is ontworpen in
opdracht het Nederlands lnstituut
voor Kern- en Hoge Energiefysica
(NIKHEF) in Amsterdam ten bate
van het Europese onderzoekspro
ject KM3NeT. Dit is een onder
zoeksopstelling van een kubieke
kilometer, waarin onderzoek wordt
gedaan naar neutrino’s, elementai
re deeltjes zonder lading en met
een uiterst kleine massa die bewe
gen met de snelheid van het liGht.
Deze zijn afkomstig van ver weg en
vormen een belangrijk instrument

in het fundamentele onderzoek
naar ‘donkere materie’. De toe
komstige telescoop zal bestaan uit
duizenden optische sensoren om
de uiterst zwakke lichtflitsen te
registreren die ontstaan uit botsin
gen van uit neutrino’s ontstane
mesonen in de diepzee. Om al
deze sensoren binnen 5 jaar in de
Middellandse Zee te krijgen, heeft
het NIKHEF om een nieuw ontwerp
van diepzeeverankeren gevraagd.
De verankering bestaat uit een
open aluminium bol met een dia
meter van twee meter, gevuld met
37 kleine glazen bollen, die bestand
zijn tegen een waterdruk van 600
bar, en twee lijnen van 700 meter
lang. Tijdens het opstijgen rollen
de lijnen van de aluminium bol en
blijven 25 glazen bollen tussen de
lijnen achter.
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Het revolutionaire concept is
bedacht door Theo Hillebrand van
het NIOZ en werd in slechts drie
maanden gebouwd door Johan
van Heerwaarden en Roel Bakker
en André Smit van Smit Enginee
ring in Den Hoorn, met elektronica
ondersteuning van Martin Laan,
John Cluderay en Ruud Groene
wegen. De bedoeling is is om 400
van deze lijnen, elk met 25 glazen
bollen met elk 30 lichtsensoren, te
plaatsen op een oppervlak van
ongeveer 50 hectare op circa 4.000
meter diepte. De eerste testlijn is in
de nabijheid van de toekomstige
locatie in de Middellandse Zee te
water gelaten en succesvol uitge
rold door perfecte samenwerking
van alle technici en bemanning van
de Pelagia.
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De verankering van het NIOZ bestaat uit een open aluminium bol met ee
diameter van twee meter, gevuld met 37 kleine glazen bollen, die bestan
zijn tegen een waterdruk van 600 bar, en twee lijnen van 700 meter lang

