Boorgat
magnetometer
Detectie van zeer diep gelegen explosieven
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel schade veroorzaakt in
Europa door gevechtshandelingen zoals luchtbombardementen.
Meer dan 20 miljoen bommen zijn in die tijd afgeworpen op
West-Europa waarvan naar schatting 10-15% niet zijn ontploft.
Deze blindgangers vormen nog steeds een groot veiligheidsrisico
voor de huidige bewoners en gebruikers van deze gebieden.
De ontwikkeling van deze gebieden kan bouwers en bewoners in
direct contact brengen met de explosieven. Voor de detectie van
diep gelegen blindgangers is een innovatieve onderzoekstechniek
ontwikkeld: de Borehole Magnetometer CPT (BMC) techniek.
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Meetprincipe en toepassingen
Het meetprincipe van de BMC-techniek is
gebaseerd op de detectie van magnetische
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afwijkingen die veroorzaakt worden
door blindgangers tot een diepte van
30 m- maaiveld. Voor deze metingen is
een boorgat magnetometer ingebouwd in
een non-magnetische sondeerstang. Deze
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Toepassingen
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Boorgat magnetometer

Explosieve opsporingswerkzaamheden
worden alleen uitgevoerd onder begeleiding en supervisie van een erkend OCE
bedrijf en in overeenstemming met de
wet- en regelgeving op dit gebied.
Praktijkvoorbeeld
In de haven van Antwerpen heeft een
RAF bommenwerper in 1944 zijn bommen
afgeworpen op landbouwgebied waar de
toekomstige bouw van een industrieterrein staat gepland. Destijds heeft een boer
verklaard dat één van de bommen niet
was geëxplodeerd. Uitgebreid historisch
onderzoek gaf geen bewijs voor het
bombardement en de getuigenverklaring.
Een recent door ons uitgevoerd detectieonderzoek met de BMC-techniek gaf de
ligging aan van de bom op een diepte van
9,0 m- maaiveld.
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