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I VOORWOORD

De algehele verbouwing en renovatie van onze werkruimte, waarmee in oktober
1981 na een lange en gedegen voorbereiding was aangevangen, is in juli 1982
grotendeels voltooid. Dit was nagenoeg conform het geplande tijdschema, het-
geen in belangrijke mate te danken is aan de deskundige begeleiding door de
VU Dienst GITM (Gebouwen, Installaties, Terreinen en Materiële voorzienin-
gen) van de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Ook aan de
Centrale Technische Dienst van de VU Faculteit der Wiskunde en Natuurweten-
schappen zijn wij veel dank verschuldigd voor allerlei assistentie bij de
nieuwe inrichting van de verbouwde werkruimtes. De kosten van de gehele
operatie zijn gespecificeerd in hoofdstuk V van het onderhavige verslag. Als
belangrijkste resultaten kunnen worden genoemd dat het Laboratorium thans is
uitgerust met een hoogwaardig "clean laboratory" voor de chemische werkzaam-
heden en adequate ventilatievoorzieningen voor de overige werkruimtes. Dit
laatste betekent vooral voor de mineraalscheiding dat er een eind is gekomen
aan werkomstandigheden die beneden de maat waren. Aan het eind van 1982
wachtten een tweetal onderdelen van het verbouwingsplan nog op uitvoering:
de nieuwe indeling en renovatie van de mineraalscheidingsruimtes in het sou-
terrain (hiermee is in april 1983 een begin gemaakt), en de inrichting van
de met de VU overeengekomen ruimteuitbreiding voor huisvesting van directie,
secretariaat, een werkruimte voor het splijtingssporen-onderzoek, en een
werkkamer voor gastmedewerkers. Met dit laatste onderdeel is ook thans (juli
1983) nog niet aangevangen. Het is helaas nog steeds onzeker wanneer de VU
de betreffende ruimte voor ons zal vrijmaken door, zoals afgesproken, de
daar gevestigde gesteenteslijperij van het VU Instituut voor Aardwetenschap-
pen te verplaatsen. Deze verplaatsing zou al in 1981, bij het begin van de
verbouwing zijn gerealiseerd. Bij alle planning is steeds hiervan uitgegaan,
zodat wij door het niet-nakomen van de gemaakte afspraken van de zijde van
de Vrije Universiteit in ernstige problemen zijn gekomen.

De tot dusverre gereedgekomen verbouwing en renovatie van onze huisvesting
heeft geleid tot een drastische verbetering van de meeste laboratoriumfaci-
liteiten. Als gevolg hiervan kan het Laboratorium thans beter dan voorheen
voldoen aan haar taak het centrale instituut in Nederland te zijn voor on-
derzoek op het gebied van de lang-levende radioactieve vervalsystemen in de
aarde, hetgeen hedentendage een onmisbaar hulpmiddel vormt bij de oplossing
van uiteenlopende geologische en geochemische problemen: de datering van
geologische gebeurtenissen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde, de
chemische processen die een rol hebben gespeeld bij de evolutie van de aard-
korst en het korst/mantel systeem, de thermische evolutie van de aardkorst,
de genese van magma's, metamorfe gesteenten en ertsafzettingen, etc. Veel
meer dan voorheen kan nu aan studenten, promovendi en gastmedewerkers de ge-
legenheid worden geboden om voor kortere of langere tijd zelf in het Labora-
torium te komen werken. Sinds de herfst van 1982 is van deze gelegenheid ge-
bruik gemaakt door drie Utrechtse studenten als onderdeel van hun doctoraal-
afstudeerrichting geochemie of petrologie. Daarnaast zijn in het onderhavige
verslagjaar afspraken gemaakt met medewerkers van enkele buitenlandse insti-
tuten om in 1983 voor kortere of langere tijd als gastmedewerker in het La-
boratorium te komen werken; zij komen van de universiteit van Dar-es-Salaam
in Tanzania en de Geological Survey Department te Lusaka, Zambia (beiden op
UNESCO fellowships), de universiteit van Coimbra, Portugal (beurs Portugese
regering), en de universiteit van Salamanca, Spanje (in het kader van het
Spaans-Nederlands cultureel accoord).



Tijdens de verbouwings- en renovatiewerkzaamheden, van oktober 1981 tot juli
1982, moest het normale werk in het Laboratorium grotendeels worden stil ge-
legd. De technische medewerkers hebben zich in die tijd verdienstelijk ge-
maakt door het uitvoeren van allerlei werkzaamheden die direct verband hiel-
den met de renovatie en vernieuwde inrichting van de werkruimtes, divers on-
derhoudswerk van apparatuur en uitrusting, etc. Alleen de rontgenfluorescen-
tie heeft de gehele tijd ongestoord kunnen doorwerken, terwijl het electro-
nisch laboratorium al in februari 1982 weer operationeel was. Vlamfotometri-
sche kaliumbepalingen en radioactief niet-evenwicht dateringsonderzoek kon-
den op bescheiden schaal worden voortgezet dank zij de gastvrijheid die ons
door VU afdelingen is verleend. Dr. P.A.M. Andriessen heeft van augustus
1981 tot eind augustus 1982 in de USA vertoefd, waar hij op een NATO fellow-
ship heeft gewerkt bij de Branch of Isotope Geology, U.S. Geological Survey
te Lakewood, Colorado; hij heeft zich daar vooral bekwaamd in het splijtings-
sporen-onuerzoek en daarnaast kennis genomen van de bij het Sm-Nd onderzoek
gebruikte technieken (in verband met de geplande invoering van de Sm-Nd
techniek in ons Laboratorium). Dr. E.H. Hebeda was van februari tot en met
maart 1982 werkzaam in het Max-Planck Institut für Chemie te Mainz, waar hij
zich heeft bezig gehouden met massaspectrometrisch onderzoek van fissiogene
edelgassen in het mineraal zirkoon (zie hoofdstuk II).

In augustus/september van het onderhavige verslagjaar konden de normale werk-
zaamheden worden hervat. De rest van het jaar is toen doorgewerkt aan een
aantal projecten die bij het begin van de verbouwing moesten worden onder-
broken. Ook is een begin gemaakt met nieuw splijtingssporen-onderzoek en de
U-Pb datering van de Sinaï monsters. Een beknopt overzicht hiervan wordt ge-
geven in hoofdstuk II.

Het Laboratorium speelt een belangrijke rol bij de NATO Advanced Research
Work Shop "The deep Proterozoic crust in the North Atlantic Provinces" die
in de zomer van 1984 is gepland in Zuid Noorwegen. De voorbereidingen hier-
toe zijn in 1982 begonnen, waarbij Drs. R.H. Verschure optreedt als secreta-
ris van het Organizing Committee. De Work Shop zal zich bezig houden met de
diepe aardkorst in de Sveconorwegische en Grenville zones aan weerszijden van
de noordelijke Atlantische Oceaan. In de Sveconorwegische zones hebben wij in
de voorgaande jaren veel onderzoek verricht.

Na de terugkeer van Dr. P.A.M. Andriessen uit de USA is het splijtingssporen-
onderzoek in het Laboratorium met kracht ter hand genomen. Onder zijn leiding
is een bijvakstudent uit Utrecht een onderzoek begonnen aan gesteenten uit de
Precambrische korst van Zuid Noorwegen. Met het Koninklijke/Shell Exploratie &
Productie Laboratorium te Rijswijk is een project afgesproken voor onderzoek
van boorkernen uit de Noordzee, ter reconstructie van de thermische evolutie
van de sedimentaire bekkens aldaar.

Door Dr. E.H. Hebeda is veel tijd besteed aan de voorbereiding van de moderni-
sering van onze massaspectrometrie. In de laatste week van 1982 kregen wij van
ZWO het bericht dat onze subsidie-aanvrage voor aanschaf van de geavanceerde,
automatische Finnigan MAT 261 vaste-stoffen massaspectrometer en de verbouwing
van de bestaande Varian MAT CH5 massaspectrometer tot gasmassaspectrometer is
toegewezen. Met de nieuwe Finnigan opstelling zal te zijner tijd een groot
deel van de U, Pb en Sr isotopen-analyses, en alle Sm-Nd en andere zeldzame-
aardmetalenonderzoek worden verricht. De nieuwe gasmassaspectrometer zal wor-
den ingezet voor het onderzoek van edelgassen (Xe, Kr) die in mineralen (in
het bijzonder zirkoon) ontstaan en accumuleren ten gevolge van de spontane



splijting van 2 3 8U; dit biedt mogelijkheden om te worden benut als een nieu-
we dateringstechniek, zoals het verkennend onderzoek door Dr. Hebeda in het
Max-Planck Institut für Chemie te Mainz heeft uitgewezen (zie hoofdstuk II).

Ook in het onderhavige verslagjaar kon ons Laboratorium alleen functioneren
dank zij faciliteiten die ons door andere instellingen zijn verleend. Naast
de in het voorgaande al genoemde VU Dienst GITM dienen in dit verband nog in
het bijzonder te worden vermeld:
- de werkplaats/instrumentmakerij (waar een technicus in onze dienst werk-

zaam is), de gesteenteslijperij, het fotografisch laboratorium en de teken-
kamer van het VU Instituut voor Aardwetenschappen;

- de Centrale Technische Dienst en de Huishoudelijke Dienst van de VU Facul-
teit der Wiskunde en Natuurwetenschappen;

- de glasblazerij van de VU subfaculteit Scheikunde;
- het Radio Nucliden Centrum en de subfaculteit Scheikunde van de VU, die
ons tijdens de verbouwing werkruimte ter beschikking hebben gesteld;

- het ECN te Petten voor bestralingsfaciliteiten ten behoeve van het splij-
tingssporen-onderzoek;

- het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica te Amsterdam, waar de heer
J.A. van Wel evenals voorgaande jaren het glasinstrumentmakerswerk voor de
argon-massaspectrometrie heeft verzorgd;

- het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, waar enige ma-
len voor ons slijpplaatjes zijn vervaardigd;

- de Werkgroep Röntgenspectrometrie en -diffractie van de Universiteit van
Amsterdam, van wie de apparatuur is gebruikt voor röntgendiffractiewerk.

Prof.Dr. H.N.A. Priem
directeur



II ONDERZOEK EN PUBLICATIES

De e vste fase van de verbouwing en renovatie van het Laboratorium was in
1982 voltooid. Daarna was nog enige tijd nodig om de chemische en minera-
logische werkruimtes en uitrusting weer operationeel te maken, etc. Het
Rb-Sr, K-Ar en U-Pb onderzoekswerk kon derhalve pas in het najaar van het
onderhavige verslagjaar worden hervat. Het verrichte onderzoek met behulp
van deze vervalsystemen maakt deel uit van projecten die al van vóór de
verbouwing lopen:
- dateringsonderzoek in het Precambrium van Zuid Noorwegen;
- dateringsonderzoek in het Precambrium van het Bergslagen ertsgebied,
centraal Zweden;

- dateringsonderzoek in het pre-Alpine kristallijn van de Betische Cor-
dilleren, Zuid Spanje;

- dateringsonderzoek in het Alpinicum en pre-Alpine kristallijn van de
Griekse Cycladen;

- dateringsonderzoek van Hercynische granieten in Portugal (Ibergranite
project).

Van monsters uit een aantal van deze gebieden is ook apatiet gesepareerd
vcor splijtingssporen-onderzoek. Daarenboven is een begin gemaakt met de
separatie en opwerking van zirkonen uit de Precambrische formaties in het
Arabo-Nubische schild van de Sinaï.

Onderzoek naar eventuele nieuwe toepassingsmogelijkheden van de gas-massa-
spectrometrie in de geologie (Dr. E.H. Hebeda)

1. Fissiogene xenon en krypton in zirkonen

Tijdens de grote verbouwing heeft Dr. E.H. Hebeda een inleidend onder-
zoek gerealiseerd naar de fissiogene edelgassen Kr en Xe in zirkonen. Hij
kreeg hiervoor gedurende drie maanden gastvrijheid in het Max-Planck
Institut für Chemie te Mainz (Prof.Dr. F. Begemann en Prof.Dr. L.
Schultz).

Kr en Xe ontstaan door de spontane splijting van het in de kristallen
aanzwezige 238U isotoop (halveringstijd 9.86.1015a). Als gevolg van de
hierdoor veroorzaakte "recoil displacements" (tussen 10 en 15 ym)
treedt gasverlies uit de kristallen op. Additioneel gasverlies kan
door latere metamorfe beïnvloeding teweeg worden gebracht. De bedoe-
ling van het onderzoek te Mainz was om deze gasverliezen systematisch
in verschillende zeeffracties van een zirkoonsuite te onderzoeken.

Hiervoor is de zirkoonsuite ROG 285 uit de Botnavatn pyroxeen syeniet
in het hoog-metamorfe Precambrium van Rogaland, ZW Noorwegen, gekozen.
De U-Pb systematiek is uitvoerig behandeld in de dissertatie van Dr.
J.B.W. Wielens. De suite heeft een bovenste snijpunt van de discordia
met de concordia-curve op 1070 Ma, en een onderste snijpunt op ca 365
Ma. De intrusie-ouderdom van de pyroxeen syeniet wordt op ca 1200 Ma
gesteld. Het onderzoek te Mainz omvatte Kr en Xe isotopen-analyses van
tien zirkoonpreparaten, hetgeen (inclusief alle calibratie- en gasse-
paratiemetingen) neerkwam op ca 180 massaspectrometrische isotopen-
analyses. Het project is nog niet geheel afgerond en in 1983 zullen
nog een paar aanvullende metingen worden verricht.



Voorlopig kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Het fissio-
gene gas wordt veel sterker in de kristallen vastgehouden dan verwacht.
Bij een extractietemperatuur van 1700°C (d.w.z. 50°C boven het in de
literatuur vermelde smeltpunt van zirkoon) bleek in sommige fracties
nog 40% van het fissiogene Xe aanwezig te zijn. Om een volledige ex-
tractie te realiseren, moest gedurende ca 30 minuten verhit worden op
een temperatuur van 2000 C, hetgeen een zeer zware belasting van de
smeltoven betekent. Klaarblijkelijk zijn de Kr en Xe isotopen zeer
sterk in het kristal "gebonden", waardoor zij veel minder gevoelig zijn
voor metamorfe beïnvloeding dan radiogene Pb isotopen. De berekende
"fission ages" van de fracties groter dan 70 ym zijn ouder dan 1200 Ma,
de Rb-Sr isochron-ouderdom van de pyroxeen syeniet. Als deze voorlopige
resultaten door de additionele metingen wordt bevestigd, zou dit impli-
ceren dat het U-Kr-Xe systeem van zirkonen veel resistenter is tegen
metamorfe beïnvloeding dan het U-Pb systeem.

De grootte van de geanalyseerde zirkoonmonsters lag tussen 0.4 en 0.8
gram. De U gehaltes liggen tussen 370 en 410 ppm, de fissiogene 136Xe
concentraties tussen J.5.J0~10 en 4.5.10 10 cm /g, en de fissiogene
86Kr concentraties tussen 5.lO"11 en 2.10~10 cm3/g.

Behalve Kr en Xe, is van alle onderzochte zirkoonfracties ook de isoto-
pensamenstelling van Ar geanalyseerd. Alle bevatten radiogeen "*0Ar tus-
sen ongeveer 5.J0 7 en 2.10 6 cm3/g. Als men veronderstelt dat de hoge
retentiviteit van zirkoon voor fissiogeen Kr en Xe ook geldt voor ra-
diogeen Ar, zou het onderzoek van het K-Ar systeem van zirkonen belang-
rijke gegevens kunnen leveren: het K-Ar zirkoonsysteem zou kunnen fun-
geren als een systeem met hogr» sluitingstemperatuur. De verwachte K ge-
haltes zijn uiteraard laag (enkele tientallen ppm). Er zal onderzocht
moeten worden in hoeverre het mogelijk zou zijn met ëén neutronenbe-
straling zowel het K-gehalte (39Ar) als het uraniumgehalte (induced
fissiogenic Xe) te bepalen.

2. Helium en argon in vloeistofinsluitsels in kwartskristallen

Met de eenvoudige "vacuum crusher" bij de Varian 111 meetopstelling,
die in voorgaande jaren in eigen beheer is ontworpen en gebouwd, zijn
door Dr. Hebeda enkele verkennende analyses verricht van de edelgassa-
menstelling van vloeistofinsluitsels in kwartskristallen. De kristallen
zijn afkomstig van de Dome de l'Agout (A-3), de Panasqueira W mijn
(PQ-1J, PQ-58) en Naxos (Nax-26-6), en zijn ter beschikking gesteld
door Prof.Dr. R.D. Schuiling. In het verslagjaar 1983 is ook nog een
kwartskristal van los, beschikbaar gesteld door mevrouw G. Banga, ge-
analyseerd. De resultaten zijn samengevat in de volgende tabel:

A-3

PQ-11

PQ-58

NAX-26-6

los

System blanc

'Atmosferisch *

gewicht

(g)

0.572

0.272

0.129

0.722

0.325

-

°Ar.

"He
(cm3 NTP)

1.1.10"6

1.9.10"7

9.1.10"6

4.9.10~8

9.5.10~8

~ 2.10"8

rad. *0Ar
(cm3 NTP)

1.2.10"7

8.5.10~8

3.6.10"7

8.1.10"9

1.0.10"6

3.10"9*

"°Ar/
36 Ar
510

643

1359

338

3128

299

. o H e /

"°Ar rad
9.2

2.2

25.3

6.0

0.09

6.6



Alle vloeistofinsluitsels bevatten dus radiogeen **°Ar in variabele hoe-
veelheden. De *He/*°Ar rad. verhouding toont een grote spreiding.

De vraag rijst of het radiogene lf0Ar in situ is ontstaan, dan wel tij-
dens de vorming van de kwartskristallen als "excess argon" is ingebouwd.
Voor een in-situ origine pleit dat het gehalte aan radiogeen '"'Ar toe-
neemt met de ouderdom van de gesteenten waaruit de kwartskristallen af-
komstig zijn, en het feit dat soms een hoge saliniteit in de insluitsels
is waargenomen. De ouderdom van de Panasqueira graniet is ca 280 Ma, dus
een hoeveelheid van 8.6 ug K is voldoende om de waargenomen 3.6.10 7 cm3

radiogeen U0Ar in PQ-58 in situ te genereren. Bij een homogene verdeling
over de matrix zou dit een K concentratie van 67 ppm betekenen. Uiter-
aard is het moeilijk om de verhouding van vloeistofinsluitsels tot ma-
trix te schatten, maar als wordt aangenomen dat de vloeistofinsluitsels
in de orde van 1% van het kwartskristal uitmaken, zou de K concentratie
in de vloeistofinsluitsels ca 0.07% bedragen, hetgeen een alleszins
reële orde van grootte lijkt te zijn. Een stukje van de kwarts waaraan
neutronenactivering is uitgevoerd (Drs. G. Klaver, UvA) geeft een K con-
centratie van 16 ppm; bij de inhomogene verdeling van de vloeistofin-
sluitsels in de kwartskristallen ligt dit in de te verwachten orde van
grootte.

Deze eerste resultaten zijn zeer hoopgevend voor toepassing van de K-Ar
dateringsmethode of onderzoek naar eventueel "excess argon" in vloei-
stofinsluitsels. Voor bepaling van het K-gehalte zal dan wel de isoto-
pen-verdunningsmethode of de Ar activeringsanalyse moeten worden toe-
gepast.

Een ander interessant aspect van het onderzoek was dat met behulp van de
kleine quadrupol-massaspectrometer die aanwezig is in het extractie-sys-
teem van de Varian 111 opstelling, ook de samenstelling kan worden be-
paald van het gasmengsel dat door het kraken is vrijgemaakt: H„, CH,,
0„, CO, C0„, tot een molecuulmassa van 100.

Splijtingssporen-onderzoek (Dr. P.A.M. Andriessen)

Tijdens zijn verblijf bij de Branch of Isotope Geology van de US Geological
Survey, Lakewood (Colorado), heeft Dr. Andriessen in de groep van Dr. C.W.
Naeser meegewerkt aan drie onderzoeksprojecten:

1. Ages of igneous and hydrothermal events in the Round Mountain and Man-
hattan quadranglesj Nevada

In het kader van dit project zijn 60 dateringen verricht aan mineralen
uit gesteenten in het Round Mountain gebied, waarvan 19 splijtingssporen-
dateringen. De geologische evolutie van dit gebied is complex: graniet-
intrusies met mineralisatie, wederom granietintrusies, vulkanisme en cal-
deiravorming, en wederom mineralisatie. De laatste mineralisatie omvat Au
en W, waarvan de goudafzettingen tot de belangrijkste in de USA behoren.
Het dateringswerk heeft uitgewezen dat deze goudafzettingen gerelateerd
zijn aan het vulkanisme, ca 20 Ma geleden, en de afzettingen van wolfraam-
erts aan de jongste granietintrusies met een ouderdom van ca 36 Ma.
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2. The age of the Silver City ore deposits» New Mexico

De zilverhoudende ertsafzetting nabij Silver City is duidelijk geasso-
cieerd met de hier voorkomende granietintrusies. Splijtingssporendate-
ring van 22 mineralen (7 zirkonen, 7 titanieten, 8 apatieten) toont aan
dat alleen de Silver City Stock granietintrusie betrokken was bij de
hydrothermale activiteiten die geleid hebben tot de mineralisatie. De
ouderdom van het mineralisatieproces is ca 30 Ma.

3. Age of mineral deposits in the southern Absaroka Mountains* Wyoming

Dit project behelst een verkennend onderzoek naar de ouderdom van de
wolfraammineralisatie. Splijtingssporendatering van 17 mineralen heeft
een tijdsinterval van ca 10 Ma vastgelegd voor de mineralisatie, van ca
45 Ma tot 35 Ma geleden. Dit tijdsinterval is bekend van vele andere
ertsvoorkomens in de westelijke USA.

Niet-evenwicht dateringsonderzoek van fossiele koralen

Tijdens de verbouwing zijn in geleende ruimte van de VU een aantal van de
koraalmonsters uit Curacao opgewerkt en gemeten, die eerder in het onder-
zoek van H.J. Buist zijn onderzocht. Er waren toen aanwijzingen dat in de
koraalterrassen wellicht twee groepen van ouderdommen onderscheiden kunnen
worden, die goed overeen zouden komen met twee maxima in de zeespiegel-
stand, respectievelijk 124.000 en 132.000 jaar geleden. Deze aanwijzingen
zijn bij dit aanvullende onderzoek echter niet bevestigd.

PUBLICATIES

De volgende "Contributions of the Z.W.O. Laboratory of Isotope Geology"
zijn verschenen in de onderhavige verslagperiode:

No. 73 H.N.A. Priem, E.H. Bon (1982) - A calibration point in the Late
Triassic: the tin granites of Bangka and Belitung, Indonesia. In:
Numerical Dating in Stratigraphy (G.S. Odin, editor), John Wiley
& Sons, 501-507.

No. 74 J.J.M.M.M. Coolen, H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdunnen, R.H. Verschure
(1982) - Possible zircon U-Pb evidence for Pan-African granulite
facies metamorphism in the Mozambique Belt of southern Tanzania.
Precambrian Res. JJ7, 31-40.

No. 75 H.N.A. Priem, R.H. Verschure (1982) - Review of the isotope geo-
chronology of the high-grade metamorphic Precambrian of SW Norway.
Geol. Rundschau T\_, 81-84.

No. 76 R.P. Kuijper, H.N.A. Priem, E. den Tex (J982) - Late Archaean-Early
Proterozoic source ages of zircons in rocks from the Paleozoic
orogen of western Galicia, NW Spain. Precambrian Res. 19_, J—29.

No. 77 H.N.A. Priem, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, H. de Boorder,
E.H. Hebeda, A. Huguett, E.A.Th. Verdunnen, R.H. Verschure (1982)
- Geochronology of the Precambrian in the Amazonas region of south-
eastern Colombia (western Guiana Shield). Geol. Mijnb. 6 U 229-242.

No. 78 I.S. Oen, R.H. Verschure (1982) - Isotopic age determinations in
Bergslagen, Sweden: I. Introduction. Geol. Mijnb. h\_% 301-304.

No. 79 I.S. Oen (1982) - Isotopic age determinations in Bergslagen,
Sweden: II. The Filipstad-type granite of Rockesholm, Grythyttan
area. Geol. Mijnb. S\_, 305-307.
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No. 80 I.S. Oen, U. Wiklander (1982) - Isotopic age determinations in
Bergslagen, Sweden: III. The Hyttsjö suite of gabbro-diorites and
tonalite-granites, Filipstad area. Geol. Mijnb. 6J_, 309-312.

No. 81 A.C. Moormans, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda,
I.S. Oen, H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdunnen, R.H. Verschure, U.
Wiklander - K-Ar and Rb-Sr mineral ages of skarns and associated
metabasites and leptites in the Hjulsjö area of the Bergslagen
ore province, central Sweden. Geol. For. Stockholm Forh. 104, 1-9.

Twee "Contributions" wachten nog op verschijning:

R.H. Verschure, C. Maijer, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H.
Hebeda, H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdunnen - Dating explosive vol-
canism perforating the Precambrian basement in southern Norway.
Norges geol. Unders.

D.A. Lindsey, B.R. Johnson, P.A.M. Andriessen - Laramide and Neogene
structure of the northern Sangre de Cristo Range, south-central
Colorado. Rocky Mountains Association of Geologists: Rocky Mount-
ains Foreland Uplifts.

Verder zijn in de onderhavige verslagperiode verschenen:

P.A.M. Andriessen (1981) - A discussion of the Rb-Sr method as a possible
tool for the dating of weathering processes. Intern. Geol. Cor-
relation Programme, Newsletter-Ill, December 1981, 34-35.

H.N.A. Priem (1982) - Absurditeit contra Geologie. GEA J5_, 109-115.
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III HET LABORATORIUM

1. Personeelsbezetting

Directeur: Prof .Dr. H.N.A. Pri<>m.

Wetenschappelijke staf: Dr. P.A.M. Andriessen, Dr. N.A.I.M. Boelrijk1,
Dr. E.H. Hebeda, Dr. E.A.Th. Verdunnen, Drs. R.H. Verschure.

Technische en administratieve staf: J.C. van Belle, F. Benavente, E.
Douwes, N. Dijkstra, R. Gans, mevr. C. Kerlen, J. König, mevr. J.M.
Kutova, P. Remkes, R. Scheveers, R.J. Smeets, mevr. J.N.F. Vogel -
Eissens, B. Voorhorst, L. IJlst.

Studenten: mevr. G. Banga2, A.J. Bos3, P. Seepers*1.

Stichtingspersoneel elders werkzaam: P.H. Ploeger5.

1 Tevens beheerder.
2 Instituut voor Aardwetenschappen, RU Utrecht (doctoraalbijvak; Rb-Sr
whole-rock onderzoek Griekse Cycladen).

3 Instituut voor Aardwetenschappen, RU Utrecht (doctoraalbijvak; splij-
tingssporen-onderzoek Zuid Noorwegen).

** Instituut voor Aardwetenschappen, RU Utrecht (doctoraalbijvak; Rb-Sr
whole-rock en plagioclaas-onderzoek gangen Zuid Noorwegen).

5 Werkzaam in de werkplaats/instrumentmakerij van het VU Instituut voor
Aardwe tens chappen.

2. Werkzaamheden

A. Mineralogie & Mineraalscheiding

Algemene leiding: Drs. R.H. Verschure.

Mineralogie & Petrografie

Drs. R.H. Verschure

Van alle gesteenten die in de onderhavige verslagperiode in het Labo-
ratorium zijn geanalyseerd, zijn routinematig dunne doorsneden bestu-
deerd. De in de fijnmechanische instrumentmakerij van het Jan Swam-
merdam Instituut UvA onder leiding van de heer A.W. Schreurs, in sa-
menwerking met Drs. Verschure ontworpen (mikro)kraakpipet is nog niet
gereedgekomen.

MineraaIscheiding

L. IJlst, E. Douwes, mevr. J.N.F. Vogel-Eissens;
incidenteel: K. van de Dood (vakgroep Paleontologie, RU Utrecht);
studenten: A.J. Bos, P. Seepers.

Na het gereedkomen van de verbouwing zijn in het onderhavige verslag-
jaar van 144 gesteenten whole-rock preparaten vervaardigd (ten dele
chips voor XRF analyse). Daarenboven zijn 59 mineralen uit gesteenten
gesepareerd (9 biotieten, 5 hoornblendes, 3 muskovieten, 4 zirkoon-
suites en 38 apatieten) en 11 zeeffracties van whole-rocks (voor
K-Ar) vervaardigd.
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Voor het separeren van zware mineralen (zirkoon, apatiet) is weer re-
gelmatig gebruik gemaakt van de overloopcentrifuge LOC-3000. Deze op-
stelling is in het onderhavige verslagjaar uitgebreid met een over-
loopcentrifuge waarvan het vat een nuttige inhoud heeft van 500 ml,
de LOC-500; deze is uitermate nuttig voor de separatie van zware mi-
neralen uit monsters van ca 1-3 kg.

De LOC-3000 separator is dit verslagjaar ook weer benut voor de con-
centratie van fossielen van kleine vertebraten uit diverse sedimenten
ten behoeve van de vakgroep Paleontologie, RU Utrecht. Deze methode
trekt veel belangstelling by paleontologen in binnen- en buitenland.

Ten behoeve van de Geological Survey of Israel/Department of Geology
of the Hebrew University te Jerusalem is onder supervisie van de heer
IJlst een LOC-50 overloopcentrifuge volgens zijn ontwerp vervaardigd
in de werkplaats/instrumentmakerij van het VU Instituut voor Aardwe-
tenschappen.

B. Röntgenanalyse

Algemene leiding: Dr. E.A.Th. Verdunnen;
mevr. J.M. Kutova;
gastmedewerker: Yoetz Deutsch (Jerusalem).

De invoering van meetprogramma's voor de rontgenspectrometer vanuit
de Apple II mikrocomputer met de diskdrive heeft de telstrategische
mogelijkheden aanzienlijk vergroot. Er zijn nu zoveel meetprogramma's
direct beschikbaar dat afhankelijk van de elementconcentratie steeds
een optimale precisie in zo kort mogelijke teltijd kan worden verkre-
gen. Het vaststellen van de juistheid van de analysen (afwijking van
de gemeten waarde van de werkelijke waarde) werd bevorderd door het
analyseren van twee recent uitgegeven en gecertificeerde standaard-
referentiematerialen van het NBS: een basalt en een obsidiaan.

Een hardnekkige storing in de spectrometerapparatuur bleek te worden
veroorzaakt door hoogspanningsdoorslagen boven 90 kV in de röntgen-
buis. Dit verschijnsel treedt al op na 8.000-10.000 branduren. De
rontgenbuizen van een ouder type hadden een aanzienlijk langere le-
vensduur: meer dan 20.000 branduren.

In aansluiting op een bezoek van Dr. Gidi Steinitz van de Israel Geo-
logical Survey, Jerusalem, bracht zijn medewerker Yoetz Deutsch en-
kele weken bij ons door om onze werkwijze te leren kennen.

In het kader van de verbouwing en renovatie van het Laboratorium is
de rontgendiffractieapparatuur naar een ruimte in het souterrain ver-
plaatst en daar weer in bedrijf gesteld.

C. Chemie

Algemene leiding: Dr. N.A.I.M. Boelrijk en Dr. E.A.Th. Verdurmen;
J.C. van Belle, P. Remkes, R. Smeets;
incidenteel: mevr. J.M. Kutova, B. Voorhorst;
studenten: mevr. G. Banga, A.J. Bos, F. Seepers.

De nieuwe "clean room" werkruimte voor de chemie is in juli 1982 ge-
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reed gekomen. Na de inrichting en opbouw van diverse opstellingen kon
in september met de normale werkzaamheden worden begonnen, waarna se-
ries Rb, Sr, ü en Pb preparaten zijn opgewerkt voor isotopen-analyse
met de massaspectrometer. Verder zijn series K analysen verricht met
de oude vlamfotometer.

In de periode voorafgaand aan de verbouwing en renovatie is veel aan-
dacht besteed aan de bouw en algemene inrichting van de "clean room".
Aangezien het commercieel verkrijgbare laboratoriummeubilair niet
voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een zeer schone werkruim-
te waar met sterke zuren wordt gewerkt (in het bijzonder vanwege Pb
besmetting), is noodgedwongen meegewerkt aan het ontwerpen van meubi-
lair dat voor onze doeleinden geschikt is. Voorop stond hierbij de
juiste materiaalkeuze, maar veel aandacht is ook besteed aan een
functionele vormgeving, zowel met het oog op efficiënt werken als met
het oog op het schoon houden. Bij de materiaalkeuze is veelvuldig ge-
bruik gemaakt van de röntgenfluorescentie-spectrometer om uiteenlo-
pende materialen te controleren op de aanwezigheid van belangrijke
hoeveelheden Pb, Sr en eventuele andere elementen die door ons in
sporenhoeveelheden moeten worden bepaald.

De onderbreking van de normale werkzaamheden is benut voor onderhoud
en renovatie van diverse apparaten en opstellingen en het uitvoeren
van verbeteringen. Veel tijd is besteed aan het ontwerpen, opbouwen,
testen en ijken van nieuwe en compactere kolomopstellingen voor de
isolatie en zuivering van Sr, Rb en K binnen de beperkte ruimte van
een laminar-flow werkbank. De kolommen kunnen nu aanzienlijk vlotter
worden bediend; mede hierdoor kunnen thans meer studenten en gasten
in het laboratorium werken„ Verder is onder andere de destillatie-op-
stelling voor zoutzuur verbeterd en zijn de verwarmingsplaten voor-
zien van een betere temperatuurregeling.

In september is ook de bereiding van U en Pb preparaten uit zirkonen
hervat. De Pb blanco ligt nu tussen 1 en 2 ng. De heer Voorhorst is
eind 1982 begonnen met de opwerking van een serie galenietmonsters
uit Griekenland voor Pb isotopen-onderzoek.

Er zijn drie ionenwisselaarskolommen opgesteld voor de separatie van
K uit de oplossing van een mineraal of gesteente. Na de kolomschei-
ding kunnen de vlamfotometrische bepalingen van lage K-gehaltes (be-
neden 1%) met grotere juistheid geschieden. Er is ook een beter in-
zicht verkregen in de juistheid van vlamfotometrische K bepalingen
zonder voorafgaande kolomscheiding. De resultaten van een groot aan-
tal K analysen van de laboratoriumstandaard GRAN 1 (graniet met 4.5%
K) tonen aan dat voor dit monster een relatieve standaarddeviatie
van 0.001 voor een afzonderlijke analyse wordt gevonden (precisie).

D. Massaspectrometrie, electronica & computer

Algemene leiding: Dr. E.H. Hebeda.

Aanschaf Finnigan Mat 261 vaste-stoffen massaspectrometer

Ter voorbereiding van de bestelling van de nieuwe massaspectrometer
en de verbouwing van de Varian MAT CH5 massaspectrometer tot gasraas-
saspectrometer (zie toelichting bij de ingediende begroting voor
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1983) is door Dr. E.H. Hebeda uitgebreid overleg gepleegd met de fir-
ma Finnigan in Bremen, zowel over de prijzen als over de technische
specificaties. In verband hiermee is Dr. Hebeda twee maal naar Bremen
gereisd. De bestelling van dit apparaat is op 22 december 1982 ge-
plaatst; de aflevering geschiedt in de zomer van 1983.

Massaspeetrometrie

Dr. E.H. Hebeda, R. Scheveers, F. Benavente, J. König, B. Voorhorst.

Na de verbouwing is de stroom van meetresultaten in augustus 1982 her-
vat. Er zijn geen noemenswaardige storingen opgetreden, behalve bij
de oude, glazen Reynolds massaspectrometer. Na 18 jaar dienst is dit
apparaat eind 1982 definitief afgedankt.

De taak van de oude Reynolds opstelling zal naar verwachting begin
1984 worden overgenomen door de Varian 111 massaspectrometer. Als
voorbereiding hiertoe zijn 79 argon-isotopenanalysen met dit apparaat
verricht, voornamelijk aan onze lab-standaard GUA-8 en luchtargon, om
de stabiliteit, lineariteit en reproduceerbaarheid van het systeem te
testen.

Vanaf augustus 1982 zijn 96 argon-isotopenanalysen verricht met de
GD-150 opstelling, 138 strontiumanalysen met de Varian CH5 opstel-
ling, en 72 lood- en uraniumanalysen met de Teledyne SS-1290 opstel-
ling.

Eleatronisah laboratorium

N. Dijkstra en R. Gans.

Het electronisch laboratorium kon reeds begin 1982 de nieuwe werkruim-
te betrekken en inrichten. Naast allerlei werkzaamheden in verband
met de verbouwing en de normaal lopende werkzaamheden zoals de ophef-
fing van storingen, kleine veranderingen aan de bestaande uitrusting
en de bouw van diverse kleine opstellingen, zijn in de onderhavige
verslagperiode de volgende grotere werkzaamheden te melden:
- De aanleg van de bediening van het centrale stofafzuigingssysteem.
- De bouw van 11 tijdsproportionele temperatuurregelingen voor verwar-
mingsplaten ten behoeve van de chemische afdeling. Deze kunnen de
temperatuur binnen nauwere grenzen (+ 0.5°C) constant houden dan de
voorheen gebruikte aan/uitregelingen.

- De bouw van een ionisatie-regelpaneel ter vervanging van het oude,
met buizen uitgeruste paneel in de Varian 111 massaspectrometer;
dit was noodzakelijk in verband met veranderingen in de ionenbron.
In dit nieuwe paneel zijn bovendien beveiligingen ingebouwd ter
voorkoming van doorbranden van de gloeidraad. Het geheel voldoet
goed en na de ingebruikname is geen gloeidraad meer doorgebrand.

- De bouw van een spanningsintegrator voor algemeen gebruik. Het in-
strument bestaat uit een "voltage to frequency converter", een klok
en een counter. De klok is instelbaar tussen 1 en 99 sec. De "volt-
age to frequency converter" (Teledyne Philbrick 4705-1) heeft een
spannings-frequentiekarakteristiek van 10 Hz/10V, een non-linear-
ity van maximaal +_ 0.0005% volle schaal _+ 0.02% signaal. De bedie-
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ning van de spanningsintegrator is zodanig uitgevoerd dat dit zo-
vel met de hand als via de computer kan geschieden.

- De bouw van een serial i'zer voor de Varian 111 massaspectrometer.
Hiermee worden de data van een integrerende voltmeter op ponsband
vastgelegd, zodat deze op de computer kunnen worden verwerkt.

Computer

Dr. E.H. Hebeda en N. Dijkstra.

In het onderhavige verslagjaar zijn een aantal programma's geschre-
ven en getest, onder andere:
- een algemene plotterroutine voor de snelle printer;
- verscheidene best-fit programma's (exponentioneel, kwadratisch,
hyperbolisch) voor de tijdsinterpolatie van de isotoopverhoudin-
gen;

- een data-verwerkingsprogramma voor de Varian 111 massaspectrome-
ter.

- een data-verwerkingsprogramma voor de Kr en Xe metingen.

E. Alfaspectrometrie

Dr. N.A.I.M. Boelrijk, J.C. van Belle, P. Remkes.

Tijdens de verbouwing is op bescheiden schaal doorgewerkt aan de
radioactief niet-evenwichtdatering van fossiele koralen uit Curacao.
Wij genoten hiervoor gastvrijheid in het VU Radio Nucliden Centrum
en in werkruimte van de VU subfaculteit Scheikunde.

F. Splijtingssporen-datering

Dr. P.A.M. Andriessen
student: A.J. Bos.

Tijdens zijn verblijf bij de U.S. Geological Survey te Lakewood
(Colorado), heeft Dr. Andriessen onder andere met Dr. C.W. Naeser
gewerkt aan een drietal onderzoeksprojecten, respectievelijk in
New Mexico, Wyoming en Nevada, inhoudende de datering met behulp
van splijtingssporen van ertsafzettingen en mineralisaties (zie
hoofdstuk II). Het is de bedoeling dat de resultaten van dit onder-
zoek te zijner tijd zullen worden gepubliceerd.

Na zijn terugkeer in Amsterdam (september 1982) is Dr. Andriessen
direct begonnen de in Lakewood verworven kennis op het gebied van
het splijtingssporen-onderzoek toe te passen. De benodigde tech-
nische faciliteiten zijn ingericht. Begonnen is met een project
in ZW Noorwegen, tezamen met de student A.J. Bos van de Rijksuni-
versiteit Utrecht in het kader van zijn doctoraal-bijvak.

Er zijn besprekingen op gang gekomen met het Koninklijke/Shell
Exploratie & Productie Laboratorium voor datering van mineralen
uit boorkernen afkomstig van het Noord Zee continentale plat, ter
reconstructie van de thermische evolutie van deze gesteenten. In-
middels is een begin gemaakt met een verkennend onderzoek van dit
materiaal.
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3. Voordrachten, colleges van medewerkers

P.A.M. Andriessen hield op 19 april een voordracht over "Age determin-
ations on the island of Naxos and their measning for the post-meta-
morphic cooling history" voor de Colorado Scientific Society of Denver,
U.S.A. Op 29 september sprak hij tijdens het internationale symposium
"The Geological Evolution of the Eastern Mediterrenean" te Edinburgh
over "Naxos (Cyclades, Greece): thermal history, contrasting geothermal
gradients, and a possible explanation".

N.A.I.M. Boelrijk hield op 2 december een voordracht over "Uranium
series method of dating fossil coral reefs" voor de International
Society for Reef Studies in het Kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest.

E.H. Hebeda hield op 8 juni een "invited lecture" tijdens de "30th An-
nual Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics" te Honolulu,
Hawaii, over "Isotope analysis of noble gases and some implications in
the earth sciences".

H.N.A. Priem hield op 9 maart een lezing voor het Teylers Genootschap
in Haarlem over "Tijd in de Geologie". Op 22 april hield hij een ccl-
loquium over hetzelfde onderwerp voor staf en studenten van de subfa-
culteit Natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen. Op 19 en 26 januari
gaf hij een viertal colleges over geochronologie voor de vakgroep
Stratigrafie & Paleontologie VU, en op 9 en 16 februari en 2 en 9
maart acht colleges over geochronologie voor candidaten in de geoche-
mie en petrologie in het Instituut voor Aardwetenschappen, Rijksuni-
versiteit Utrecht. Op 26 mei hield hij een "invited lecture" getiteld
"Tracing crustal evolution in the NW Iberian Peninsula through the
Rb-Sr and U-Pb systematics of Paleozoic granitoids: a review" tijdens
het internationale colloquium "Géochimie et Petrologie des Granitoids,
te Clermont-Ferrand.

R.H. Verschure hield op 22 februari voor de Stichting GEA te Amsterdam
een lezing over "Mineraalscheiding op laboratoriumschaal".

4. Buitenlandse studiereizen, bijeenkomsten, veldwerk, etc, van medewerkers

1. P.A.M. Andriessen verbleef tot augustus bij de Branch of Isotope
Geology, U.S. Geological Survey te Lakewood/Denver (NATO beurs),
waarheen hij in augustus 1981 was vertrokken. In augustus bezocht
hij de Branch of Isotope Geology te Menlo Park (California), het
laboratorium van Prof. G. Wasserburg van de Division of Earth &
Planetary Sciences, CALTEC, Pasadena (California), en de Department
of Geology van Berkeley University (California).

2. H.N.A. Priem bezocht 10-21 maart de Branches of Isotope Geology
van de U.S. Geological Survey te Lakewood/Denver (Colorado) en te
Menlo Park (California), het laboratorium van Prof. G. Wasserburg van
de Division of Earth & Planetary Sciences, CALTEC, Pasadena (Cali-
fornia), en het Department of Petrology van de University of
Illinois, Chicago (Illinois).

3. H.N.A. Priem participeerde op 11 en 12 mei in het symposium "Geo-
chronology and the Geological Record" onder auspiciën van de Royal
Society te London.
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4. E.A.Th. Verdunnen nam 15-19 mei deel aan de internationale "14.
Spektrometertagung" te St. Gallen, Zwitserland.

5. H.N.A. Priem participeerde 24-30 mei in het internationale col-
loquium "Géochimie et Pêtrologie des Granitoids" onder auspiciën
van CNRS te Clermont-Ferrand en de bijbehorende excursie door
het Massif Central.

6. E.H. Hebeda nam 6-15 juni deel aan de "30th Annual Conference on
Mass Spectrometry and Allied Topics" te Honolulu, Hawaii, en een
excursie naar de Hawaiian Volcano Observatory.

7. R.H. Verschure verrichtte van 25 juni-10 juli veldwerk in Zuid
Noorwegen ter voorbereiding van de NATO Advanced Research Work-
shop "The deep Proterozoic Crust in the North Atlantic Provinces"
die in de zomer van 1984 in Zuid Noorwegen zal plaatsvinden. Dit
veldwerk geschiedde onder auspiciën van het Dr. Schürmann Fonds.

8. E.H. Hebeda en E.A.Th. Verdunnen namen 27 juni-3 juli deel aan de
"Fifth International Conference on Geochronology, Cosmochronology
and Isotope Geology" te Nikko, Japan. Na afloop bezocht Dr.
Hebeda de Geologische Dienst te Ibaraki, het Geophysical Insti-
tute of the University of Tokyo (M. Ozima), het National Science
Museum (M. Shima) en het RIKEN Institute of Physical & Chemical
Research (M. Shima). Dr. Verdunnen nam na afloop deel aan de
vierdaagse geologische excursie die was georganiseerd door het
Fuji-Hakone-Izu gebied.

9. E.H. Hebeda was op 24 en 25 augustus bij Finnigan te Bremen ter
voorbereiding van de subsidie-aanvrage voor de Finnigan MAT 261
massaspectrometer en verbouwing van de bestaande Varian MAT CH5
massaspectrometer.

10. P.A.M. Andriessen participeerde 28-30 september te Edinburgh in
het internationale symposium "Geological Evolution of the Eastern
Mediterrenean".

11. R. Scheveers nam IJ en 12 november deel aan het "Seminar für
Refrigerator-Kryopumpen" te Keulen.

12. E.H. Hebeda was op 21 en 22 december bij Finnigan te Bremen ter
voorbereiding van de bestelling van de Finnigan MAT 261 massa-
spectrometer.

5. Buitenlandse bezoekers

19.01 Prof.Dr. M. Portugal Ferreira, Museu e Laboratório
Mineralogico e Geológico, Universiteit van Coimbra, Por-
tugal.

31.03 Dr. S. Sengupta, Department of Geology, Presidency Col-
lege, Calcutta, India.

26.04 Dr. Jane Crabb, Department of Chemistry, University of
Chicago/Max-Planck Institut für Chemie, Mainz.

04.10 Prof.Dr. R.K. O'Nions, Department of Earth Sciences,
Cambridge University, U.K.

08.10-15.10 Dr. Gidi Steinitz, Geological Survey of Israel, Jerusalem.
15.10-J8.J0 Dr. Zvi Tirosh, Department of Geology, Hebrew University,

Jerusalem.
02.11 Dr. Engin Unay en Temel Arastirmalat, Mineral Research &

Exploration Institute, Ankara.
08.11-19.11 Yoetz Deutsch, Geological Survey of Israel, Jerusalem.
23.11 Prof.Dr. N.L. Martinez, Faculdad de Geologia, Universitad

Complutense, Madrid.
07.12 Prof.Dr. E. Heintz en Dr. S. Sen, Institut de Paléontologie,

CNRS, Paris.



18

6. Commissies, besturen, etc.

E.H. Hebeda:

H.N.A. Priem:

E.A.Th. Verdunnen:

R.H. Verschure:

bestuurslid Arbeitsgemeinschaft Massenspektro-
metrie der deutschen Fhysikalischen Gesellschaft.
lid Commissie Geologische Wetenschappen van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen;
bestuurslid van het Dr. Schumann Fonds;
bestuurslid van de Subcommission on Geochrono-
logy van de International Union of Geological
Sciences;
lid van de Editorial Boards van Chemical Geology
en Isotope Geoscience;
adviseur van de Stichting GEA.
lid Wetenschappelijke Commissie van het Neder-
lands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel.
lid Redactiecommissie Geologie & Mijnbouw;
secretaris van de Organizing Committee of the
NATO Advanced Research Workshop "The deep Pro-
terozoic Crust in the North Atlantic Provinces",
zomer 1984 in Zuid Noorwegen.
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IV DE STICHTING

Het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting voor Isotopen-Geo-
logisch onderzoek (IGO) vergaderden in de onderhavige verslagperiode
op 9 juni en 15 december, beide keren in het colloquiumzaaltje van
het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie. Beide vergaderingen
werden ook bijgewoond door directeur en stafleden van het Laborato-
rium.

In het Bestuur zijn de volgende mutaties opgetreden:
Dr. C.E.S. Arps en Dr. H.J.W.G. Schalke zijn benoemd tot lid re-
spectievelijk plaatsvervangend lid namens het Rijksmuseum van Geo-
logie & Mineralogie te Leiden, als opvolgers van respectievelijk
Drs. G. van der Wegen en Dr. H.J.W.G. Schalke;
Dr. D. van Harten en Drs. F.F. Beunk zijn benoemd tot lid, respec-
tievelijk plaatsvervangend lid namens de subfaculteit Geologie &
Geofysica UvA, als opvolgers van respectievelijk Dr. D.J. Beets en
Prof.Dr. C.G. Egeler;
Prof.Dr. S.B. Kroonenberg en Drs. G. Halma zijn benoemd tot lid,
respectievelijk plaatsvervangend lid namens de subfaculteit Bodem-
kunde, Geologie & Mineralogie LH Wageningen, als opvolgers van re-
spectievelijk Drs. G.L. Halma en Prof.Dr. L. van der Plas.

Het Dagelijks Bestuur is ongewijzigd gebleven:
Prof.Dr. R.D. Schuiling (RU Utrecht) voorzitter
Dr. D.J. Beets (Rijks Geologische Dienst) secretaris
Dr. P. Maaskant (VU) lid.
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V FINANCIEEL OVERZICHT 1982
A. Gewone Dienst

De door Z.W.O. toegekende subsidie bedroeg f 2.060.000, inclusief een
voorzien bedrag van f 10.000 aan inkomsten. Het overzicht van de be-
stedingen is als volgt:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Af

Personele kosten
Reiskosten
Bedrijfskosten
Apparatuur &
Uitrusting
Huisvesting
Kantoorcontainer

: inkomsten

beschikbaar

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ

ƒ
SS

1

2

2

.649.000
32.0001

175.2002

7.000
221.900
13.000

.098.100
10.000

.088.100

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ

ƒ
==

besteed

1.650.0003

30.043
185.945

11.683
207.527
13.000

2.098.198
13.000

2.085.198
SSSSSS—85—=S—

ƒ
-/" /

"/- /

ƒ

"/- /
ƒ

ƒ

saldo

1.000
1.957

10.745

4.683
14.373
—

98
3.000

3.098

1 Inclusief ƒ 5.000 overgeboekt van 1981 (brief Z.W.O. 4533a, d.d.
19.01.82).

2 Inclusief ƒ 16.000 overgeboekt van 1982 (brief Z.W.O. 4533a, d.d.
19.01.82). Een deel van de bedrijfskosten is dit jaar besteed aan
extra uitgaven in verband met de verbouwing en renovatie van het
Laboratorium. Dit was mogelijk omdat het grootste deel van de nor-
male werkzaamheden tot augustus heeft stil gelegen in verband met
de verbouwing.

3 Hiervan is ƒ 20.000 toegevoegd aan de verbouwingssubsidie (brief
Z.W.O. 94733a, d.d. 10.07.81). Dit geld was vrijgekomen door het
verblijf van Dr. P.A.M. Andriessen in de U.S.A. op een NATO
fellowship.

B. Verbouwing en Renovatie (investeringssubsidie)

Totaal beschikbaar (investeringssubsidies 1979
t/m 1982 + saldo's gewone dienst 1980 en 1981): ƒ 1.402.000

Bestedingen:
1. Werktuigbouwkundige voorzieningen,

inclusief luchtbehandelingsinstal-
laties ƒ 730.173

2. Bouwkundige voorzieningen ƒ 275.086
3. Electrotechnische voorzieningen f 96.146
4. Bouwkundige voorzieningen F012/014 f 20.025
5. Bouw "clean laboratory" f 66.017
6. Inrichting "clean laboratory" f 124.516
7. Verplaatsing VSF ruimte (IG0 bij-

drage). ƒ 25.000
8. Brandpreventieve voorzieningen f 36.994
9. Diversen f 13.712

Totaal ƒ 1.387.669

Saldo ƒ 14.331
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Daarenboven is omvangrijke assistentie "in natura" ontvangen van de VU
Dienst Gebouwen, Installaties, Terreinen & Materiële Voorzieningen (ont-
werpen, tekenen, onderhandelingen met leveranciers, toezicht, etc.) en
van de Centrale Technische Dienst van de VU Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen (loodgieters-, schilders- en electricienswerk).

Het saldo ad ƒ 14.331 is bestemd voor de resterende verbouwingen in het
souterrain ten behoeve van de mineraalscheiding, waarmee in april 1983
is aangevangen.


