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Vergadering
Bespreking commentaar van fa. Bontrup op Deltares rapport "11203424-002-ZKS-0002"

Aanwezig
(namens fa Bontrup),

Aanleiding: commentaar van fa. Bontrup (email 3 mei 2019) op rapport Deltares. Commentaar
gegeven in "sticky notes" in pdf Deltares rapport.

Er is pagina voor pagina door het rapport gegaan, daarna is er nog kort over het
proevenvoorstel Bontrup gesproken.

De dichtheid van de in slurryvorm aangeleverde NL zoals gerapporteerd wordt als
merkwaardig beschouwd (als inert materiaal) en zou hoger moeten wezen, zou nog eens
nagemeten moeten worden. ACTIE 1

Nadere uitleg van Tabel 3.1 in relatie tot de Figuren 3.1, 3.2 en 3.3 bleek nodig om te duiden
hoe deze resultaten vanuit de ruwe meetdata verkregen zijn. Uit deze figuren kan opgemaakt
worden dat ruwweg 3 maal meer Noorse Leem benodigd is dan Rona.

Volgens~ leidt de PAA polymer in Noorse Leem tot een afstotende reactie met Perspex
(bij aanvang testprogramma was aanwezigheid PAA niet bekend).

In relatie tot slechte hechting en kanaalvorming langs de cilinderwand bij Noorse leem is er in
proef ¹6 een aanvullende ring in de perspex cilinder geplaatst. Deze ring is bedoeld om te
compenseren voor deze negatieve hechting: kanaalvolming lang de cilinderwand is hiermee
voorkomen.

heeft terplekke een doorlatendheidberekening gemaakt van Noorse Leem voor proef
¹6 waarbij er aan de wand geen kanaalvorming te zien was. Dit leidde tot een doorlatendheid
van 10~ m/s, hetgeen een niet onbekende waarde is voor Noorse Leem.

Conclusies ten aanzien van Noorse leem worden niet gedomineerd door slechte hechting
tussen perspex en Noorse Leem. Een proefje naar hechtingseigenschappen Noorse Leem aan
glas versus hechting aan perspex zou interessant kunnen wezen.

RWS stelt voor het foto- en video-materiaal ook beschikbaar te stellen aan beide
toeleveranciers van beslibbingsmaterialen. ACTIE 2

T.b.v. de vergadering was een voorstel van Bontrup meegestuurd om zelf metingen te doen in
een geprepareerde container: Bontrup is voornemens deze proeven uit te voeren.
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Actiepuntenlijst

Actiepunt

Nameten dichtheid Noorse
Leem

Uitvoerder Geplande
datum
oo.oo.oooo

Datum Status
gereed
00.00.0000 Gereed

RWS: doorsturen link ftp-site
naar van Heteren en Bontrup

oo.oo.oooo 00.00.0000 Openstaand/Gereed

Resultaat actiepunt 1:

De dichtheid aangeleverde Noorse Leem is op twee manieren nagemeten (dd 4 juni 2019):

1) Afgestreken (het materiaal is stopverf-achtig) op steekring van bekend volume.

p= 2037kg/m')
In Picnometer: p=1981

kg/m'orspronkelijk
is een identieke emmer, als waarin de aangeleverde Noorse Leem zich

bevond, tot vergelijkbare hoogte gevuld met water, en zo de dichtheid bepaald. Daarmee
zijn de porienholten tussen de vele brokjes meegenomen (en eventuele fijn verdeelde
lucht in de brokjes).


