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INLEIDING

De voornaamste doelstelling van het afvalstoffenbeleid

is de bescherming

van het milieu en het terugdringen waar mogelijk en nodig van de belasting van het milieu door afvalstoffen.
Het beleid van de Rijksoverheid*

is dan ook gericht op het zoveel

mogelijk voork6men van het ontstaan van afvalstoffen, op het hergebruik
of het op andere wijze nuttig toepassen van afvalstoffen en op het verantwoord verwerken van de resterende afvalstoffen.
Ter " realisering

V~Ü

buvengenoemde doelstelling is in de Afvalstoffenwet

(Stb. 1977, 455) een aantal instrumenten opgenomen, waarvan in het bijzonder kan worden genoemd het vaststellen .van prov irrc i ale afvalstoffenplannen.
Elke provinciale overheid dient op grond van de Afvalstoffenwet

afval-

stoffenplannen op te stellen, waarin zijn neergelegd de essentiële elementen van het door haar, te zamen met de gemeenten, te voeren afvalstoffenbeleid.
Door het vragen van provinciale plannen voor daartoe aangewezen categorieën afvalstoffen (artikelen 4, 17, 21, 25 en 26 Afvalstoffenwet)

heeft

de wetgever zijn streven naar het (gefaseerd) beheersbaar maken van de
belangrijkste

in ons land vrijkomende afvalstoffen duidelijk gemaakt. De

provinciale afvalstoffenplannen

worden door de Kroon getoetst.

Als tweede instrument kent de Afvalstoffenwet het vergunningenstelsel
(artikel 31 e.v. van de Afvalstoffenwet). Op 1 maart 1982 is hoofdstuk 6
(Vergunningen) van de Afvalstoffenwet,

behoudens artikel 31, eerste lid,

onder c en d, alsmede het tweede en derde lid in werking getreden,

* Indicatief Meerjarenprogramma
de Staatsuitgeverij,

Afvalstoffen

1985-1989, verkrijgbaar bij

bestelnummer ISBN 90 12 047684 of via de boekhan-

del.
Indicatief Meerjarenprogramma
bij de Staatsuitgeverij,
boekhandel.

Chemisch Afval 1985-1989, verkrijgbaar

bestelnummer ISBN 90 12 047668 of via de
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waardoor de mogelijkheid wordt geboden, regulerend op te treden ten
aanZlen van de verwerking van afvalstoffen in inrichtingen voor
verbranden en storten. Tevens trad op bovengenoemde datum het
vergunningenbesluit

inrichtingen Afvalstoffenwet

in werking. In dit

uitvoeringsbesluit

worden nadere regels gesteld inzake de bij de

vergunningaanvraag

te volgen procedure.

Een derde instrument voor alle bij de uitvoering van de Afvalstoffenwet
betrokkenen is de handhaving, waartoe op 1 oktober 1983 het besluit
Coördinatie toezicht Afvalstoffenwet

(artikel 68) van kracht is gewor-

den~ Door controle er toezicht wordt getracht te bereiken. dat de geldende rechtsregels en voorschriften bij en krachtens de Afvalstoffenwet
worden nageleefd. De handhaving kan zowel"preventief

als repressief

plaatsvinden.
Het genoemd instrumentarium biedt de provinciale overheid. als belangrijkste uitvoerster van de wet. de mogelijkheid het afvalverwijderingsproces te sturen.

Op grond van artikel 6 van de Afvalstoffenwet

kan de Minister richt-

lijnen opstellen omtrent de inhoud van de provinciale afvalstoffenplannen. Daarmee kan de centrale overheid reeds in de voorbereidende

fase

steun bieden aan de provinciale overheden bij de te formuleren beleidsvoornemens en tegelijkertijd haar eigen wensen met betrekking tot de
provinciale plannen kenbaar maken.
De richtlijnen - die op zich geen bindende kracht hebben - vermelden een
aantal vanuit landelijk gezichtspunt opgestelde criteria. die later bij
de goedkeuring van de provinciale plannen door de Kroon zullen worden
gehanteerd.
Op deze wijze kan reeds tijdens het opstellen van de provinciale plannen
rekening worden gehouden met het door de Rijksoverheid voorgestane
beleid.
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2. ALGEMEEN

Deze richtlijn, aan te duiden als de "Richtlijn verbranden", betreft afvalverbrandingsinrichtingen

voor huishoudelijke

afvalstoffen, het daar-

mee gelijkgestelde grof afval, alsmede voor de van bedrijven afkomstige
afvalstoffen, die te zamen met de verzamelde huishoudelijke

afvalstoffen

zullen worden verwerkt. De samenstelling en vermenging van de verschillende categorieën afvalstoffen is afhankelijk van het in een provinciaal
afvalstoffenplan

"
alsmede

weergegeven beleid inzake de afvalstoffenverwerking,

van de wijze van inzameling van .de aan te voeren afvalstoffen.

Wanneer binnen het provinciaal kader van afvalverwerking uitgegaan wordt.
van enigerlei wijze van gescheiden inzameling of van scheiding achteraf,
kan dit de samenstelling van de diverse categorieën ingrijpend beïnvloeden en dientengevolge van invloed zijn op de emissies van het verbrandingsproces.
Naast bovenvermelde

categorieën afvalstoffen mogen afgewerkte olie, res-

tanten medicijnen, bestrijdingsmiddelen,

verfresten e.d. geaccepteerd

worden, voor zover afkomstig van particuliere huishoudens. Om de verbranding van deze stoffen toch - zo mogelijk - te beperken, verdient het
aanbeveling op het terrein van de inrichting te voorzien in een specifieke inname- en opslagmogelijkheid

voor deze afvalstoffen, zodat dan

afvoer kan plaatsvinden naar een verwerkingsinrichting,

welke speciaal

bestemd is voor deze afvalstoffen.

De Afvalstoffenwet

is van toepassing op het verbranden van afvalstoffen,

met uitzondering van de binnen dit begrip aan te wijzen categorieën afvalstoffen waarvoor krachtens artikel 97 de Afvalstoffenwet

terug di~nt

te treden, omdat daarop andere wettelijke regelingen van toepassing
zijn, zoals:
- de Destructiewet
- de Bestrijdingsmiddelenwet
- de Kernenergiewet
- de Wet chemische afvalstoffen
- de Wet verontreiniging

oppervlaktewateren.

Deze richtlijn geldt vooralsnog voor nieuw te bouwen en ingrijpend te
wijzigen inrichtingen, werkend volgens de conventionele verbrandings-

- ó -

technieken,

zoals deze beschreven

ten Luchtverontreiniging,

staan ln het Handboe~ ~odelvoorschri=-

Hoofdstuk Afvalverbrandingsinstallaties

In een notitie over afvalverbrandingsinstallaties
afval en bedrijfsafval

*).

voor huishoudelijk

heeft de ~inister zijn beleid ten aanzien van

bestaande en nieuwe installaties neergelegd **).
Het.gestelde

is toegespitst op het verbrandingsgedeelte

van de 'inrich-

ting. Het gedeelte dat is uitgelegd voor de vereiste energieterugwinning
van het verbrandingsproces

dient in samenspraak

tussen bedrijver en le-

verancier van de inrichting zodanig ingericht te zijn dat, tot voldoenin! van de vergunningverlener,

een betrouwbaar en doelmatig geheel

wordt gevormd.

van thermische ver

'n~n

bijzondere cate

kenhui aafva l , chem~~-!-h~~~~~
ale.

a~8Z8

ri~RclijA

va1stoffen

(zie-

verwacht ing in een latere fase
WOZOQ8A S8S8".A.

'--==-

---------------------------------------------------------------------~-*) Handboek Modelvoorschriften

de Staatsuitgeverij,

Luchtverontreiniging, verkrijgbaar ~ij
bestelnummer 250-905-00 of via de boekhandel.

**) Notitie "Luchtverontreinigingsaspecten

van verbrandingsinstallaties
voor hui shoude 1ijk afval en bedrij fsafval" (Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18319, nrs. 1-2).
Indicatief Meerjarenprogramma Lucht 1985-1989, verkrijgbaar 'ij de
Staatsuitgeverij, bestelnummer ISBN 90 12 047641 of via de hoe~handel.

Kenmerk

Datum

Bladnummer

':"'6A-

In1/A nr. 0779512
Overige relevante afvalcategarieën

of -<XIIi>inaties.

In de richtlijn
"Verbran:len"1985 is aangekcn:ligddat in een latere fase
als aanvulling op de richtlijn
1985 vcorsd1riften zullen ~
gegeven
ten aanzien van nieuwe vezwerki.ngstechniekenop het gebied van thenni~
vezwerki.ngvan bij zoodere categorieën afvalstoffen, zoals ziekenhuisafval
en chemisch afval.
In het Naticnaal Milieubeleidsplan is het beleid er op gericht de risiCX)'svoor mens en milieu van individuele of groepen van stoffen tot een
aanvaardbaar en zo nogelijk tot een verwaarloosbaar niveau te reduceren.
(ti{ afval ve:rbraOOingwaarq>de milieuwetgeving in het algareen en de Wet
inzake de lucht:vercntreiniging, AfvalstofferMet, Wet chemi~
afvalstoffen en lI:imerwet in het bijzcn:1er van ~ing
is, dient te voldoen
aan de beleidsui tgarYJsp.mtenneergelegd in het Naticnaal Milieubeleidsplan.
Het in de cn3e.I:havigerichtlijn
"Verbran:len"1989 neergelegde toetsingskader net betrekking tot grenswaardenvoor de emissies naar de lucht,
(grcro )water, lx:rlemen geluid (paragraaf 8, beïrwloeding milieu:nnpartinenten) dient dcxJrvergunni.nJverlenerrle instanties daaran ook te ~
toegepast ter minirna.lisering van de emissies die vrijkrnen bij de verbran:ii.ngvan arrlere relevante afvalcx.mbinaties of -categorieën, zoals
ve:rbraOOingvan danis::he afvalstoffen, zuiveringsslib, kabelafvallen,
verc:ntreinigàe grcro die een thennisdle behanJeling dient te aU:!rgaan,
e.d.
.

11.8.89
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3.

PROCESVOORTGANG EN -CONTROLE

De bedrijfsvoering moet voor een zo gelijkmatig mogelijk verlopend verbrandingsproces

zorgen. Voorzien moet zijn in meet- en regelapparatuur

die - via bepaling van de temperatuur en de concentratie van zuurstof
en/of koolmonoxyde, in verbrandingsruimten

en rookgaskanalen - de toe-

voer van afvalstoffen en verbrandingslucht,

de doorvoersnelheid

rooster en de werking van de ondersteuningsbranders
dat ,een zo optimaal mogelijk verbrandin~sproces
tempera~uurverloop

en de zuurstofconcentra~ie

~n naverbrandingsruimte,

van het

zodanig be~nvloedt,

gehandhaafd blijft. Het

in de verbrahdingsruimte

alsmede de concentraties van stof, zoutzuur en' •

anorganische fluorverbindingen

in de rookgassen, na reiniging (zie para-

graaf 8), dienen continu geregistreerd te worden*.

Geregelde representatieve

(ter beoordeling door de vergunnlng verlenende

instantie) monstername en chemische analyse moeten uitgevoerd worden op
de reststoffen.

Door registratie van alle mee t gegevens: van het (emissie-)meetprogramma,
de monstername met analyse en de energieleverantie,

gekoppeld aan de

betreffende oven, wordt een controle op een milieuhygiënisch
verbrandingsproces

mogelijk gemaakt.

Indien de rookgasreiniging
proces onvoorwaardelijk
brandingseenheden

verantwoord

door storing uitvalt, moet het verbrandings-

gestopt worden, met dien verstande dat de ver-

wel afgestookt mogen worden.

----------------------------------------------------------------------~* Beperking luchtverontreiniging veroorzaakt door verbranding van _
afval, Publikatiereeks Afvalstoffen nr. 7, ISBN 90 346 03709, verkrijgbaar bij Distributiecentrum Overheidspublikaties, Postbus 20014,
2500 EA 's-GRAVENHAGE.
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4. DE VERBRANDINGSINRICHTING

Ovengeomet:-ie
Vóór de definitieve bouw van de installatie dient een modelonderzoek
naar de juiste vorm van de vuurhaard plaatsgevonden

te hebben.

Toelichting: Voor een goed verlopend verbrandingsproces dient de vuurhaard zodanig van vorm Ce zijn dat een volledige verbranding plaats kan vinden door een juist temperatuurve:-loop,
een goede menging en voldoend lange verblijfcijd van de
,
verbrandingsgassen. Omdat de geometrie van de vuurhaard
hiervoor van het grootste belang is en aanpassing van een
eenmaal gebouwde vuurhaard altijd duur en zelden afdoende
zal zijn, kan een representatief (ter beoordeling door de
vergunning verleende instantie), bijvoorbeeld door TNO uit
te voeren, modelonderzoek een redelijke garantie voor een
juiste uitvoering bieden.

Verbrandingsomstandi3heden

<,
min+maal 800· everblijven.
'""

Toe 1~chtin

De verbrandingsreacties verlopen het best bi' een tempetuur boven de 800· C. Bij voldoende ver' ljftijd van
sekonden worden de brandbare com
enten door zuur,'na volledig geoxideerd tot s biele eindprodukcen
wa r, koolstofdioxide en s kstofoxiden. De benodigde tijd
mede afhankelijk
an een snelle en intensieve
menging van de erbrandings
ssen. Bij het modelonderzoek
kan tevens de ver ijfti' van de gassen worden vastgegesteld.

De verbrandingsgassen

moe

neen

zuurstof 'Jan

mi~imaal 6% (vol.) b~ten.

.>

Toelich/:i~g:

;liet een
~hiervoor
genoemde eisen hebben geen
voldoende hoeveelheid zuurstof aan het
wordt toegevoerd.
Bij een inhomogene stroom mate:-iaal als afval ~an g
~inimale luchtove~aat worden aangegeven. Door eisen t_
stellen aan de restconcentratie wordt controle op een vo

-8 ~-

Kenmerk

ln1/A nr.

Datum

0779512

Bladnummer

~8A-

Ridltlijn
"Ve.rbrarX3en"1989:
nieuwe paragraaf 4 betreffeme

De rcx:::kgastempetuur

in de oven dient mi.nimaal 850 C te bedragen bij een
m:i.ninu.Jm-zuursto'fgehaltevan 6% en een m:i.ninu.Jm-ve:rblijftijdvan de rookgassen van twee sea:njen op genJEJIrle temperatuur.
Deze temperatuur dient exact gea::ntroleerd te kurlrEl \tDr'den.
Het vastgestelde temperatuurniveau en het zuurstofgehalte zijn
minimum-waardenwaaraan permaoerrt noet \tDr'denvoldaan.
Deze gegevens dienan gamten en vastgelegd te \tDr'dent. b. v. het bevoegd
gezag.
Qn aan de voorwaarde net bet:rekkinJ tot de temperatuur te voldoen zal de
(nieuwe) verbrarx:ti.ngsinstallatie
noeten \tDr'denuitgerust net steunbranders.
Deze brarx:Iers noeten in actie kalen zodra de temperatuur van de
verllrarrlingsg
beneden de 850 C daalt. ~
sta.mbranders dienan
ook te \tDr'dengebruikt tijdens het q;lStarten en stilleggen van de
installatie
cm er zeker van te zijn dat de t:enperatuur boven de
vastgestelde waarde blijft.
Met de verbra.nd..i.rYvan het te verw&ken materiaal mag pas \tDr'denbegcnnen, als de ~tuur
is bereikt; het harohaven hiervan noet tot
het einde van de bedrijfstijd
zijn gewaa.ri:xJrgj.

11.8.89
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Aantal verbrandingseenheden
Het aantal verbrandingseenheden

bedraagt minimaal 2.

Toelichting: Moderne afvalverbrandingsovens, waarbij de vrijkomende
warmte benut dient te worden voor stroom-, stoom- of warmtelevering. zullen om een nagenoeg storingsvrije bedrijfsgang te waarborgen, in beginsel zo'n driemaal per jaar 14
dagen buiten werking zijn voor preventief onderhoud. Door
het minimum aantal verbrandingseenheden op twee te stellen
wordt de continu~teit in de bedrijfsvoering in voldoende
mate gewaarborgd.

,
Capaciteit
De capaciteit van de inrichting moet aan de hand van een garantiemeting
worden vastgesteld.

Toelichting: Elke inrichting is met haar capaciteit in een provinciaal
afvalstoffenplan opgenomen. In verband met continu~teitsen doelmatigheidsaspecten van het plan dient de capaciteit
door een garantiemeting gegarandeerd te zijn. Wanneer
tijdens de levensduur van de inrichting ingrijpende wijzigingen van de installatie plaatsvinden, kan de vergunningverlener een nieuwe garantiemeting eisen. Tijdens een garantiemeting wordt, naast de capaciteit, de gehele installatie op haar goede werking getoetst. Bovendien worden
emissiemetingen verricht om de goede werking van de emissiebeperkende apparatuur te testen (zie paragraaf 8).
Bereikbaarheid

inrichting

De inrichting moet op minstens 2 wijzen goed bereikbaar zIJn voor
- z~aar - wegtransport

en de planologie van het bedrijfsterrein

goed continu losproces van de aanvoerende transportmiddelen

moet een

waarborgen.

Toelichting: De inrichting mag in verband met continu~teit in de aanvoer
van afvalstoffen niet afhankelijk zijn van slechts één
enkele aanvoerroute over de weg.
Door te voorzien in voldoende parkeerruimte op het bedrijfsterrein wordt stagnatie van de aanvoerende transportwagens buiten en op het terrein voorkomen.
Door de bereikbaarheid over de weg wordt het ook de parti~
culier mogelijk gemaakt afvalstoffen (tuinopknapbeurten,
kleine verbouwingen) aan te voeren.
Daarnaast kan in de mogelijkheid voorzien zijn afval over
water of per spoor aan te voeren.
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Capaciteit afvalbunker
De ~apaciteit van de afvalbunker moet in beginsel groot genoeg zijn voor
opslag van de aangevoerde afvalstoffen wanneer één verbrandingseenheid
gedurende 2 weken buiten bedrijf is.
Het afval mag onder normale bedrijfsomstandigheden

niet langer dan één

week in de bunker verblijven.

Toelichting: De capaciteit van de afvalbunker dient afgestemd te zijn
op de capaciteit van de afvalverbrandingsinrichting. Dit
betekent: wanneer door onderhoud (vgl. toelichting aantal
verb~~nè:ngseenheden) of reparatie een afvalverbrandingseenheid gedurende twee weken buiten bedrijf is, dient het
afval op een behoorlijke wijze binnen de bunker opgeslagen, •
en behandeld te kunnen worden. In het provinciale afvalstoffenplan waarin de i nr i chci ng is opgenomen, staat aangegeven hoe de afvalstoffenstroom gestuurd zal worden,
wanneer aan bovenstaande niet kan worden voldaan.
Door verblijf in de afvalbunker vindt compostering en inklinking van het afval plaats, waardoor de handelbaarheid
en de stookwaarde van het afval ongunstig worden be~nvloed. Daarom mag het afval niet te lang in de bunker verblijven en daartoe zal de bunker regelmatig tot de bodem
leeggehaald moeten worden.

Afvalbunker
Voor de uitvoering van de bunker geldt dat:
de losplaatsen overdekt en winddicht moeten ZIJn uitgevoerd;
de wanden zo glad mogelijk moeten zijn afgewerkt;
de hoeken met een straal overeenkomend met die van de poliepgrijper
van de hijskraan moeten zijn afgerond;
de voor het verbrandingsproces

benodigde lucht uit de ruimte boven

de bunker moet worden weggezogen;
1n ventilatie-openingen

moet zijn voorzien;

een eventuele loshal van ventilatie-openingen

moet zijn voorzien;

Toelichting: Door het overdekt en winddicht ZIJn van de losplaatsen
wordt uitloging van het afval door hemelwater en het
ontstaan van zwerfafval op het terrein voorkómen dan wel
beperkt. Overigens betekent dit dat normaliter in een
loshal zal worden voorzien. Dat geeft bij brand tevens de
mogelijkheid de toevoer van verse lucht te beperken.
Met een gladde bunkerwandafwerking wordt vermeden dat stof,
papier e.d. zich ophopen.
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Afronding van de bunkerhoeken met een straal groter dan of
gelijk aan die van de poliepgrijper, geeft de mogelijkheid
elke plaats in de bunker leeg te halen.
Door de voor het verbrandingsproces benodigde lucht via
ventilatoren boven de bunker af te zuigen, wordt het bij
het storten vrijkomende stof afgezogen, evenals eventuele
stank. Een juiste luchtstroming kan worden verkregen met
behulp van ventilatie-openingen, terwijl het risiko van
imploderen daarmee wordt vermeden.

Hijskraan
Het,aantal hijskranen bedraagt minimaal 2, waarvan in ieder geval
1 kraan uitgevoerd is met niet-hydraulische

grijperbediening.

Toelichting: Wanneer twee of meer hijskranen aanwezig ZIJn, wordt bij
storingen de bedrijfsvoortgang zoveel mogelijk gewaarborgd. Om bij eventuele brand in de bunker de vuurhaard te
kunnen openleggen voor doeltreffende bestrijding dient in
ieder geval één hijskraan te worden voorzien van niethydraulische grijperbediening.
De bedieningsruimte

moet vast opgesteld zijn en bij onvoldoende zic~t op

de bunker en/of de toevoer aan de ovens voorzien zijn van t.v.-monitoren.

Toelichting: De hijskraan neemt een belangrijke plaats in bij het mengen
van het afval in de bunker en de toevoe~ van het afval aan
de ovens. Omdat het bedienend personeel hierbij visueel
nauw betrokken is, zal voor goede omstandigheden in de bedieningsruimte moeten worden gezorgd, zoals goede stofdichtheid, luchtbehandeling, ergonomische stoelen e.d.
Mede in verband met een goed overzicht over de bunker moet
de vast opgestelde bedieningscabine optimaal gesitueerd
zijn. Met behulp van een gesloten t.v.-circuit kan het
zicht geoptimaliseerd worden.

De hijskranen moeten wegend (geijkt) uitgevoerd zijn en voorZIen van
registratie-apparatuur.

Toelichting: Door wegende uitvoering van de hijskranen kunnen de te verbranden hoeveelheden afval met behulp van registratieapparatuur vastgelegd worden, zodat een goed inzicht in de
verbrande hoeveelheid per tijdseenheid en verbrandingseenheid verkregen kan worden, ten behoeve van de controle
op een juiste bedrijfsvoering.
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5.

REGISTRATIE

AANGEVOERDEAFVALSTOFFEN

Na acceptatie van het aangevoerde afval moet het gewicht, vastgesteld
met geijkte weegapparatuur,

gekoppeld aan aard, samenstelling, herkomst

en de transporteur van het afval, geregistreerd worden.

Toelichting: Om een doelmatige procesvoering te kunnen bewerkstelligen
1S inzicht in de te verbranden hoeveelheid afval, de aard
en samenstelling ervan noodzakelijk. Om het mogelijk te
maken bij storingen in de bedrijfsvoering de oorzaken op te
sporen (waardoor herhalingen vermeden kunnen worden) is
inzicht in de leveranciers van de diverse aangevoerde afvalstoffen gewenst. De gedetailleerdheid van de registratie is afhankelijk van de door de vergunningverlener te
stellen eisen. Met betrekking tot de registratie van afvalstoffen kan verwezen worden naar het "Informatiemodel
registreren van afvals t o f fen" vaJ·,.i
de Grontmij *).

*) "Informatiemodel registreren van afvalstoffen", document nr. l290C,
verkrijgbaar bij Grontmij N.V., Postbus 153, 3700 AD

ZEIST.
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6.

GROF AFVAL

Grof afval moet, vóór toevoer aan de oven, verkleind worden.

Toelichting: Voor een goed verbrandingsproces is een gelijkmatige samenstelling en stookwaarde, dus een goed gemengd zijn, van het
afval noodzakelijk.
In beginsel houdt dit een homogenisering van al het afval
in. Door de ervaringen met verkleining van huishoudelijk
afval als storingsgevoelige en energieverslindende
techniek, wordt dit vooralsnog niet voorgeschreven. Wel is
in i~~e4 geval verkleining van het grof afval noodzakelijk,
naast afscheiding van de niet (ver)brandbare afvalstoffen
uit dit afval.
Verkleining van het grof afval vermindert bovendien het
risico van verstopping van de vulschacht van de oven.
Wanneer geen aparte grof afvalinzameling plaats vindt, zal
al het ingezamelde afval verkleind moeten worden. Een
aparte grof afvalinzamelingverdient
daardoor de voorkeur.

- 14 -

7.

RESTSTOFFEN

Algemeen
Bij het ontwerp van een afvalverbrandingsinrichting

moet de bestemming

van de reststoffen van de inrichting bekend zijn.

Toelichting: In het kader van de doelmatigheid van het provinciale afvalstoffenplan moet reeds in de ontwerpfase van een inrichting rekening gehouden kunnen worden met de te verwerken
afvalstromen van het verbrandingsproces.
••
Dit houdt bovendien in dat een mogelijkheid aangegeven
dient te zijn voor opslag van de reststoffen indien de beoogde afvoer onverhoopt stagneert.

Registratie
De in de inrichting vrijko~ende reststoffen dienen geregistreerd te
worden per verbrandingseenheid,

naar gewicht en aard alsmede naar

bestemming in zijn totaliteit.

Toelichting: De reststoffen ZIJn in feite de bedrijfsa~valstoffen van de
afvalverbran~ingsinrichting eri als zodanig is de inrichting
verantwoordelijk voor een milieuhygiënisch verantwoorde
verwerking van deze reststoffen.
Om een controle hierop mogelijk te maken is een registratiesysteem noodzakelijk.
De registratie van genoemde gegevens per verbrandingseenheid biedt een controlemogelijkheid ten aanzien van het
verbrandingsproces. Door registratie van de bestemming
wordt het gehele verwerkingsschema in kaart gebracht.

Slak
De slak dient vó6r verdere verwerking of definitieve afvoer ontijzerd te
worden.
Deze ontijzerde slak mag, gemeten volgende de methode van EAWAG V4002 en
V4004 *), niet meer dan 6% onverbrand materiaal (betrokken op droog materiaal) en niet meer dan 2% verteerbaar materiaal bevatten.

*) Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung

und Gewässerschutz (Zwitserland); de normbladen zijn als bijlagen bij deze richtlijn gevoegd.

- 15 -

Toelichting: Het ontlJzeren van de slak is nodig voor opwerking van de
kwaliteit ter eventuele benutting van de slak, terwijl het
sèhroot opnieuw gebruikt kan worden bij de produktie van
staal.
De mate van uitbranden van de slak is sterk afhankelijk van
de homogeniteit van het afval, de verblijfsduur in de oven,
de bedrijfstemperatuur, de geometrie en de belasting van de
oven en de stookwijze en levert zodoende een controlemogelijkheid voor een goed verlopend verbrandingsproces.

,
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8.

BEI~OED

L~G MILlEUCOMP

AR'IIMENT"....H

Luchtverontreiniging

verlagen van de hoeveelheid stO! en de gasvormige verontreinigingen
de ult te stoten rookgassen tot:

Gemiddeld per et~aal

Coml'onent

~aximale

,

Cmg/mo3)

stof

50

7S

zoutzuur

50

75

:3

5

anorganische

:luor~

verbindingen
lood

+

5

zink totaal

cadmium

0,1

kwik

0,1

Emissiegrenswaarden

roge rookgassen in no~ale

condities CO·C; 101,3 kPa), om, ~kend
De waarden in de 3e kolom
meting. Voor zware

op 11% zuurstof.

e13en~voor vaststelling een continue

-,

een de~elijke

~eting, tot nu toe,

\

niet mogelijk.
In a~*achting van
geen emissiebeperki
benzofuranen

lopend d'oxine-onderzoek

zijn

gen gesteld ten aanzien ~an o.a. dioxines, di-

en

Toelichting: V

r de milieuhygiënische gevolgen van de e issies naar de
ucht van af'/alverbrandingsiorichtingen word 'ver'Wezennaar
de notitie "1.uchtverontreioigingsaspecten van erbrandingsinstallat ies voor huishoude lijk afval en bedrij eafval'",
De ve~elde grens'Waarden sluiten aan op normen dl in ons
omringende landen worden gehanteerd**.

*

lotitie Luchtverontreinigingsaspecten/~-Lucht
nco c ,1%.

6

1985-1989: zie v

Kenmerk

In1/A

Datum

Bladnummer

-16A-

nr. 0779512

richtlijn
"Verbrarrlen" 1989:
nietI\E paragraaf 8: "Beinv1~

Mi1ieuc:x::xrpart:iten".

Emissiegrenswaaràen voor nieuw op te richten AVI' s,
ve:dJrandingsinsta1laties
voor RDF en andere afvalcategarieën
en voor bestaande AVI' s.
TEH-lIJN:
Voor ni.t'!ue :i.nstallaties is deze richtlijn
direct van toepassing.
vee»: bestaande AVI' s, verbrandingsinstallaties
voor RDF en andere
afvalcategarieën rroet worden geslLeefd de ax3erstaande anissiegrenswaarden te bereiken per 31 Me Alier 1992. In ieder geva1 zal per
30 IlOVEIlber 1993 aan ax3erstaande grenswaarden DDetenworden voldaan.

Wchtvercntreiniging:
De anissie van de ~(s)
naar de lucht magde hierc:Ilder
ventelde maximale anissiegrenswaarde.n niet overschrijden.
Hiertoe rroeten anissiebepe.rkeroe voorzieningen worden getroffen.
Conpc:o:!nt

Maximale
anissiewaarde (ng/rol 0

Totaal stof
zcutzuur
Fl1.Xlriden

5
10

CD

50
10
40
70

OrganiOC'heve.rbin:ii.ngen (als C)
SOx
NJx

)

1

(bestaande AVI' s
uiterlijk
31.12.1997)

Zware netalen:
Sb+lb+Cr+OJ.+fwh+V+Sn+
As+Co+Ni +Se+Te

Cd

liJ
PClD's en R:DF's

1,0
0,05
0,05
0,1 naIo;JLdiliT.E.Q./rol

0

*

De ventelde maximale anissiegrenswaarden zijn bet:rckken op droge
L'Cd<gassencrner ocmnale cxxrlities (273 K; 101,3 kPa), rngerekerrl
cp 11%zuurstof en gereten als uurgemiddelde waarden.
ToelichtinJ :
* KID' s en R:DF's worden ui tgedLukt in toxiOC'heequivalenten 2,3, 7,8, 'lOl) volgens het advies van de weLkgroeptoxicitei tsequivalentiefactoren
(zie hieLvoar het ~
"VCXl!steltot een neth::x}evoor de becordeling
van de toxic:i.tei t van IIBlQSelsvan gehalogeneerde d.i.benzo-p-diaKines en
clibenzofurara}" van rra.art 1988). Gestelde anissiegrenswaa
kant overeen
net de grenswaarde die wordt gesteld in de Zweedseen Deense richtlijn
ten aanzien van de ve:rbranding van hui.sl'nJdel.ijke afvalstoffen.
11.8.89
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Kenmerk

Jn.1/A nr.

Datum

Bladnummer

"';168-

0779512

Meetmethoden:

De maximale emissiegrenswaarden neeten als uursganiddelden volgens de
hierna te rx:aren starrlaard neetmet:lxx:3en
worden vastgesteld, over m.inimaal
een drietal neetperioden van 1 uur bij vollast. Bij oot neten van stofvonnige emissies waarc:njer begrepen totaal stof, zware netalen, fU)D's en
FOJF' s als T. E. Q., neet door een lang ge.rx:egclur'eOOe
m::ost:ernanetij d
worden gewaarlJorgd, dat de l"x:leveel.heidvan oot IIalSt:ennateriaal 1 prani11e van oot fi1tergewicht bedraagt. De maximale m::nst:ernanetijd mag echter
niet nEer dan 8 uur bedrat;;}en.Het neetresultaat
neet in verbarxi worden
gebracht net de gebnrlkte m:::.oste.--rnanetijd.
De CX>--cx:n:altratiekan direct

achter de ketel worden gereten.

Meetfrequentie:
Vcar de CXJIp:xentenstof, H:1, organische ~
(als C), CD, S02'
00:.; en 02 zal de cxn::entratie in de roc::j{gassencx:nti.m.l gereten dteoen te
worden evenals oot 1Dtale rcd{gasdebiet. Deze neetgegevens dieIe'l. vastge1eg:i en bewaard te worden t. b. v. oot bevoegd gezag.

vcox: de CXJllp:uantenin de categorie

zware netalen, f1uoriden en S03/H.z S04
dieIe'l. vier maal per jaar emissiaretingen te worden gedaan.

vcx»: de categorie 'lOD' s en FOJF' s zal tweemaal per jaar een emissiareting neeten worden uitgevoerd. Tevens dient de sc:mvan de emissies van
gechloreerde organische ve.rb:indi.rYJen
te worden gereten waaI:bij een speerfieke analyse neet worden uitgevoerd naar roD' s en RDF' s.

11.8.89

-16C-

Kenmerk

Datum

Bladnummer

"';16C-

bGM/Anr. 0779512

Totaal stof

Fluoriden
Organi9dE verbindingen (als C)

Zware netalen
Cd
Hg
'IOD's en PCDF's

Ccrltinu VOl 2066 Blatt 4.
calibratie
ISO/DlS 9096;
VOl 2066 Blatt 1,2,3; NPR2788.
Disxntinu voor cal i hratie
NICSH5246 en VOl 3480.
VOl 2470 iax:hranatografie.
VOl 3481 c:xntinu Blatt 1 en 3
en disa:ntinu Blatt 2.
VOl 2459 B1att 1-6 NDIR-nethode.
VOl 2462 Blatt 5 S02 c:xntinu.
Disa:ntinu EPA-met:h::rl
8.
VOl 2456 en NEN2039 c:xntinu.
Ccrltinuneting .
Cal j hratie EPA-net:h::rl
3.
VOl 2268 Blatt 1-4
NICSH5313; VOl 2468 Blatt 1.
NICSH175 in CXJnbinatienet
NICSH173.
Afslalllet1 net K-Iab
via ve.rgunn:inJ (*).
t-t:nst:.el:ném
c:xnfann NPR2788.

N.B. :
Zie voor definities

van anrekeni.ngen e.d.:

appendix A.

(*): Zie appendix B.

11.8.89
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DGM/Anr.

lSO/DP
ISO/DIS
NDIR
NEN
NICSH
NPR
VDI
EPA

11.8.89

"":160-

0779512

OnschrijvinJ

ISO

Bladnummer

Datum

Kenmerk

afkorti.rY:Jen starrlaardrreth:rlen:

InternatiCrlal
Organisaticn
for
standardisaticn.
ISO Draft Prqx:lsal
ISO Draft InternatiCrlal
Starrlard.
Niet-dispersieve
infrarood

(analysareth:Jde) .
NederLandse 0ClIlIl.
NatiCrlal Insti tute
Safety end Health.

for Ckx::upatic:nal

Nederlarrl3e praktijkrichtlijn.
Verein Deut:sc:ilerlrYJenieure.
EnvircnII:ntal Protecticn hJerCY.

-17-
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n-de S02-emissie

worQ@n

geen eisen gestelè

S02-gehalte

èssr i~

in de ro)~o~~~~
ln

Opmerking:

\

de

Voor de berekening van de schoorsteenhoogte ~ordt ver~ezen
naar het rapport Bepaling van de schoorsteenhoogte,
Publikatiereeks Lucht nr. 28, ISBN 90346 03113, verkrijgbaar bij Distributiecentrum Overheidspublikaties, Postbus 20014, 2500 EA 's-GRAVENHAGE.

Waterverontreiniging
Vrijkomend

water van rookgasreinigingsapparatuur

(in het algemeen vérgaande)
van de verantwoordelijke

reiniging ondergaan,

waterbeheerder

en ontslakker moet een
volgens de bepalinge~

in het kader van de Wet veront-

.reiniging oppervlaktewateren.

Toelichting:

Bij het afvalverbrandingsproces
kan verontreinigd water
vrijkomen van o.a. de natte rookgasreiniging en de koeling
van de slak •.Omdat het oppervlaktewaterbeneer
is
gedecentraliseerd en bovendien de .verschillende
oppervlaktewateren naar bestemming en kwaliteitsdoelstelling gedifferentiëerd zijn, kan geen algemene regel g~geven
worden op de te stellen lozingsvoorwaarden. In het
Indicatief Meerjarenprogramma water 1980-1984 wordt
beschreven hoe de waterkwaliteitsbeheerders
de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren hanteren *).
Daar het verboden is verontreinigd water zonder vergunning
te lozen, zullen de eventueel vrijkomende waterstromen een
(in het algemeen vérgaande) reiniging moeten ondergaan,
vooral met betrekking tot zware metalen. In het genoemde
!MP-water wordt speciale aandacht aan de nornstelling voor
zware metalen gegeven.

*) "Indicatief Meerjarenprogramma
Staatsuit6everij, bestelnummer
del.

water 1980-1984", verkrijgbaar bij de
ISBN 90 12 032717 of in de boekhan-

- 13 -

-,

-,

:oe l'h,;,c:ing:
Overeenkomsc:ig het Voorlopig Indicac:ief ~eerjarenprog=3
bodem 1984-1988* ~ogen zowel het c:oepassen als het
verwi jderen van afvals toffen van afvalverbrandings i. tC:1\~ c:ingen niet leiden c:otoodemveront=einiging, Tenei de de
~toepassing van deze afvalstoffen te bevorderen,
eten slak
n vliegas gescheiden blijven. Voor de slak ge t dat,
i ien deze goed uitgebrand en ontijzerd is, ij weinig
uit oogbaar is en zich leent voor geïsoleer
toe?assing,
Toepa sing kan dan geschieden onder voorw rde dat de slak
niet i kontakt met grondwater komt en a gedekt is :egen
hemelwat r, ter voorkoming van percola e.
Vliegas be at bestanddelen, met name ~are ~etalen als
lood, cadmi
en zink, die in ster
mate uitloogbaar
zijn. Vliegas kan daarom alleen g onden worden toegepast.
Dit houdt in d
toepassing sle ts kan geschieden door de
vliegas te menge met een bind iddel tot een materiaal met
een zodanige :ysi he of che 1sche struktuur, dat uitloging
door hemel- en gron ater
ijwel niet plaats vindt.
Wanneer zich geen mog li' eden voordoen slak of vliegas
de gewenste wijze toe
passen, moeten deze afvalstoffen
worden gestort op een e ont=oleerde stortplaats voor bedrijfsafvalstoffen z nder ermenging met andere afvalstofgen met in achtnem' g van d zgn. !3C-criteria.
lBC staat voor:
- Isoleren van e stortplaats
a.v. omringend milieu
Beheersen v
de situatie/loka 'e
de situatie/lokatie
- Controle

0'

Uitwer ng hiervan betekent dat op een eschikte lokatie
(geol gisch i.v.m. ce verwachten zetting
en geohydrologis. i.V.m. eventuele verspreiding van ve cn t re i n i g i ng ) op
e
waterdichte bodemafsluicing een stort?l t~ wordt aanelegd die op gezette tijden wordt gecontrole d op eventueel toch optredende emissies naar bodem en gron wate=, In
veel gevallen zal percolatiewater gezuiverd ~oet
~orden.

*

'Voorlopig Indicatief Meerjarenprogramma bodem !98l1.-1988"
verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij, bestelnummer IsaN 90 12 044
~ __~~~~_hoe~~~~
~

Kenmerk

Datum

tG1/A nr. 0779512

Bladnummer

~18-

Ps

Richtlijn "verbraOOen"1989:
ni~
paragraaf 8 "Beïnv1oedirYJMilieuc:x:mpartinenten".
Bodem- en grad.aterveraltreini.ging:
AVI-slakken, -vliegas en -rod<gasrein.igi.nJsresiduen m.Jetengescheiden
blijven an zcn:xii.g een nabeharrlel.inJ ten belxleve van nuttige toepassinJ
te ax:lergaan.
Toelidlting:
Zowel oot toepassen als oot verwijderen van afvalstoffen van AVI's mag
niet leiden tot bodemvercntreiniginJ. ~ \tèt BOOanbesc.tenni
geeft hierbij een kader voor oot uitwerken van nadere regels.
Te.ne:i.OOe
de nuttige toepassin;J van deze afvalstoffen zo veel m::xJelijkte
kunnen bevorderen, m.Jeten deze afvalstoffen gesc::h;rl.den
blijven.
BelnJd van milieukwaliteit betekent c::x:n:reetdat de kwaliteit van AVIreststoffen
in de t:oekanst na verbran:ling in kwaliteit verbeterd dient te
worden dcXlreen nabeharrlel.inJ waarl>ij de milieubel.asterDe CXlIp::x8'lten
of\.el. verwijderd of\.el. geïnertiseerd worden. ~ deze wijze is geen e.euwiÇPurerYjenazorg bij diffuse toepassinJ rxx:rlzakelijk.
Een belargrijk toetsinJskader vormt oot toekanstige BaJwstoffenbesluit.
AVI-slakken en -vliegas zijn uitgezc:n3erd in oot huidige Stoffen- en proCESSE!I1be.sluit
\tèt Clenis::he Afvalstoffen. VCXJr
AVI-vliegas worden voor
een aantal zware metalen (antinocn, cadmiumen lood) de c:ac:entratiegrenzen doorgaans overschreden. VCXJr
AVI-slakken is dit in sarmige gevallen
ook oot geval (antinocn en arseen).
~ dit ITDlEI'lt
wordt binren mijn depart.arent gewerkt aan een Besluit AanwijzinJ Clenische Afvalstoffen (BACA), ter vervarginJ van oot huidige
Stoffen- en prccessenbeslui t \tèt Clenis::he Afvalstoffen.
Naar verwachti.rg zullen AVI-vliegas en rod<gasrein.ig:irgsresiduen en in
sarmige gevallen AVI-slakken arlar oot regian van de \CA gaan vallen.
Dit besluit zal naar verwachti.rg in 1990 in werking treden.
wanneer zidl geen m::xJelijkhedenVCXlI'doen
an bovergelO3lTèereststoffen van
AVI's q> de gewenste wijze cosc:hadelijk te makenen daarna nuttig toe te
passen, neeten deze afvalstoffen ~
gestort q> een stortplaats
a-der
IOC-cx::n:li. ties.
De AVI's zijn verantwcordelijk VCX)r
oot q> de juiste wijze atgaan met
AVI-reststoffen. ~ AVI's zullen ten geI'X)E!Qe
van oot bevoegd gezag moeten
kunnen aanta'len dat de gen:nen maatregelen ten aanzien van ri.Jttige t;oepasinJ en/of storten passen binren de milietll'Wiênische rarrlvoorwaarde.

11.8.89
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Geluidhinder
De voorwaarden met betrekking tot de toegestane geluidhinder zijn gelijk
aan de gestelde eisen voor overeenkomstige

inrichtingen in het kader van

de Wet geluidhinder.

'--"

J

'.';

Toelichting: Ingevolge artikel 16, lid 4, van de Wet geluidhinder,
worden inrichtingen die vergunningplichtig zijn op grond
van artikel 33 van de Afvalstoffenwet, niet opgenomen in
het inrichtingenbesluit van de Wet geluidhinder. De betreffende voorwaarden in een vergunning volgens de Afvalstoffenwet worden echter afgestemd op de grenswaarden van de
Wet geluidhinder.
Bij ~",~t aanwijzen van een lokatie voor een afvalverwerkingsinrichting moet uit een akoestisch rapport blijken
welke akoestische inbreuk de vestiging op de omgeving te
weeg brengt.
Voor het vaststellen van de grenswaarden moet er naar
worden gestreefd om het bestaande equivalent geluidsniveau
bij woningen of andere geluidsgevoelige objecten niet te
verhogen.
De maximaal toelaatbare equivalente geluidniveaus bij woningen zijn dan:
- gedurende de dagperiode
van 07.00 tot 19.00 uur
50 dB(A)
- gedurende de avondperiode
van 19.00 tot 23.00 uur
45 dB(A)
- gedurende de nachtperiode
van 23.00 tot 07.00 uur
40 dB(A)
Indien een inrichting bij een drukke verkeersweg wordt gesitueerd, geldt het equivalent geluidsniveau tengevolge van
het wegverkeer gedurende de betreffende dag-Iavond-/nachtperiode minus 10 dB.
Met behoud van de gestelde grenswaarden van het equivalent
geluidsniveau gedurende de betreffende perioden zijn tijdelijk verhogingen van het geluidsniveau toegestaan tot
70 dB(A) overdag, 65 dB(A) gedurende de avondperiode en
60 dB(A) 's nachts, indien de bronnen die deze verhogingen
veroorzaken in de vergunning worden beschreven.
Bij de beoordeling van de geluidsaspecten moet vooral aandacht geschonken worden aan: ventilatoren (bijvoorbeeld
van koelers), afblaasinrichtingen, cyclonen, inlaatopeningen voor verbrandingslucht, schoorsteengeluid en transport.

/
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BESTIMMUNG DES GLÜHVERLUSTES
UND DES GLÜHRÜCKSTANDES

'1-4002

~J;' 'J

E A W A G

VORBEMERKUNG
Durcn die aest~ung
des Glühverlustes
verbrannten Anteile der Schlacke.

-"

2

erhält man Anhalcspunkte

über die nicht

DEFINITION

~ Der
G 1 ~ h ver
1 u s t
ist der Teil eines Trockenrückscandes,
~
Erhitzen
auf
550°C
verfl~chtigt
wird.
Ol
.: Der

G 1

Ü

der be~~

h r ü c kst
~ n d
ist der Teil eines Trockenrückstandes,
auf 5500C nicht verflüchtigt wird ..

der

·ö
beim Erhitzen
1:1
e

••

.Q

~
o
o

~CD 3

·OURCHFÜHRUNG

DER BESTIMMUNG

~ 4 g der zu untersuchenden Analysenprobe werden auf + 0,1 mg genau L~ einem bis
: zur Gewichtskonstanz geglühten und gewogenen ~rzellar-- oder Pla~intieqel
< während 2 Stunden· bei einer Temperatur von 5500c !. 2"SK geglüht und nach ErkalW ten im Exs~tor
ausgewogen.
--0

"4>

Ë 4
..:
e
~ GR

••
••

BERECHNUNG
+

Ë
; GV

GV
::a

1000 g/kg

a - b

a

c:

••

b

~

a

~ GR

••

DER ERGEBNISSE
TR

. 1000

. 1000

00
:I

....

'g" a

::0

..: b

::0

V

g

GR

A,·GV

::0

::0

U

: TR

::a

Gewicht der ungeg1ühten Probe in g
Gewicht der geg1ühten Probe in g
G1ührückstand in q/kg des Trockenrückstandes
G1Ühverlust in q/kg des Trockenrückstandes
Trockenrückstand

~v

'"
Z
For~se~zung Seite 2

Eidqenössische

AnstcJt fûr Wasserversorgung, Abwasserreiniqunq'
Abt. MüJlforschung, 8600 0 Cl ben do rf

und Gewdsserschutz,
r-------------------------------

.

~-~

November

Seite

Z9?9/V-4C02

Die Umrechnung auf Rohsch1acke erfo1gt unter Berücksichtigung
und des Wassergehaltes (s. V-4001) nach der Beziehung

GV i.tr ..
GVLroh
GVi. tr.
SR
WG

5

'"'
'"'

--

1000 - SR
1000

1000 - WG
1000

G1ühver1ust in g/kg der Rohprobe
G1ühver1ust in g/kg der Analysenprobe
Siebrest in g/kg der Laboratoriumsprobe
Wassergehalt in g/kg der Laboratoriumsprobe

ANGABE DER ERGEBNISSE

Die Ergebnisse werden auf 1 g/kg genau angeqeben.
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GENAUIGKEIT DER BESTIMMUNG

Anzahl der Best~unqen
Standardabweichunq
Wiederholstreubereich
Vertrauensbereich

n:
+

+

S:

3s:
!. q:

25
4,9
14,5
3,2

..

b

2

des Siebrestes

V-4002
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BEPALING VAN HET GLOEIVERLIES
EN VAN DE GLOEIREST

1.

Opmerking vooraf

Door de bepaling van het gloeiverlies

.
niet-verbrande

omtrent de
2.

verkrijgt men gegevens

vaste stoffen in de slakken.

Definitie

Het gloeiverlies is dat deel van een droog residu dat bij verhitting tot 5500C vervliegt.
De gloeirest is dat deel van een droog residu dat bij verhitting
tot 5500C niet vervliegt.
3.

Uitvoering

Een hoeveelheid

van de bepaling
van 4 -graln van het te onde rzoeken analyse-

monster wordt tot op ± 0,1 mg nauwkeurig
stant gewicht gegloeide
platina gedurende

=
4.

in een tot een con-

en gewogen kroes van porselein of

°

twee uur bij een temperatuur van 550 C

25K gegloeid en na afkoeling

in een exsiccator gewogen.

Berekening van de resultaten

GR + GV = 1000 g/kg DR
GV = a-b
1000

.

a
1000

GR = b
a

waarin a = q ew Lch

t;

van het ongegloeide

monster

b = gewicht van het gegloeide monster
GR

=

GV

= "gloeiverlies

DR

=

gloeirest

in g

in g

in g/kg van het droge residu

droog residu

in g/kg van het droge residu

,...-----~--------------r_-.,
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E A W A G

DES KOHLENSTOFFES DER
ORGANISCHEN SUBSTANZ

~

~--

~rse~zt ~-4004 vom ApriL L972

1

VORBEMERKUNG

Um schnell und mit guter Reproduzierbarkeit einen Annäherungswert ûber die Qualität des Ausbrandes von Verbrennungsrückständen zu erhalten, wurde ursprünglich
eine Methode (1] entwickelt, die vom Prinzip her der CSB-Bestimmung (Kaliumdichromatmethode) in Abwàssern entspricht. Aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre und nach umfangreichen Untersuchungen kann heute gesagt werden, dass
diese Methode keine bessere Aussage bezüqlich Ausbrandqua1itàt ergibt als Z.S.
~ die Bestimmunq
~

des Glühverlustes.

: Wi1l man jedoch tIoudem Anha1tspunkte über den Antei1 des Kohlenstoffes in de~
~ abbaubaren organischen Substanz (CAOS) so kann, dieser Anteil rechnerisch ermittelt werden.
I

'0
1:l

••

.Q

'::I

o

g 2

BERECHNUNG

<D
al

CAOS

(g/kg]

-

0,28165

. GV

[g/kq]

+ 4,488

0.

~::I 3

ANGABE DER ERGEBNISSE

co

~Ë Die Ergebnisse werden auf 1 g/kg gerundet •

••
e
••

(.!)

E
~ [1]
e

Orsanic B.

Methode zur Bestimmung des Kohlenstoffes
des abbaubaren organischen Substanz in der
Mü~lschlacke
IAM Inf.blatt, 26, 1966, 5-11.

Eidgenössische Anstclt
und Gewässerschutz

für Wosserversorgung Abwosserreinigung
Abt. Müllforschung
8600 Dübendorf
I

I

I

V-4004

BEPALING VAN HET KOOLSTOFGEHALTE
AFBREEKBARE

1.

ORGANISCHE

IN EEN

E A W A G

STOF

Opmerking vooraf

Om sne~ een goed r~produceerbare

benaderende

trekking tot de kwaliteit van de onverbrande
in de verbrandingsresten
een methode

te verkrijgen,

(1) ontwikkeld

de CSB-methode
onderzoekingen

vaste stoffen

werd oorsprJnkelijk' -

die qua principe overeenkomt

(kaliumdichromaatmethode)

grond van de ervaringen

waarde met be-

met

in afvalwater. Op

in de laatste jaren en na omvangrijke

kan thans worden gezegd dat deze methode geen

beter resultaat met betrekking

tot de kwaliteit van de onver-

brande delen oplevert dan bijvoorbeeld

de bepaling van het

gloeiverlies.
Wenst men desondanks

toch gegevens OG~rent het koolstof-

gehalte in de afbreekbare

organische

dit ç~halte door berekening
2.

Berekening
C

3.

stof (C
), da..kan
aos
worden vastgesteld.

aos

(g/kg) ='0,28165

Vermelding

. GV (g/kg) + 4,488

van de resultaten

De resultaten worden tot op 1 g/kg afgerond.

(1) Orsanic B.

Methode ter bepaling van het koolstofgehalte in de afbreekbare

organische

stof in slakken bij vuilverbranding.
"IAM Inf.blatt",

26, 1966, 5-11

De toepassing
de zeefrest
volgens

slakken

geschiedt

en het watergehalte

met

inachtneming

van

(zie V-4001)

de formule:

GV .
~n ruwe

waarin:

op ruwe

mons

t

= GV.

er

d

~n

GV.
t
a n ru.ve mans er

.d . 1000 - ZR.
res~ u
1000

roog

=

gloeiverlies

in g/kg

1000 - I'JG
1000
van het .ruwe

monster

GV.~n d roog

in g/kg
res~'d u = gloeiverlies
analysemonster

=

ZR
~.:-.~.:

-r

zeefrest

in g/kg

van het

van het

laborat0ri~~onster

=

watergehalte

in g/kg

van het

laboratoriummonster

5.

Vermelding

van

De resultaten

6.

Nauwkeurigheid
A2ntal

de resultaten
worden

bepalingen

n:

± s:

"Vertrauensbereich"

+

Dictionary,

"Vertrauensbereich
interval".
een

4,9

term

van het

q:

De Vries/Hermann,

Engineering

± 3 s:
3,2

German-English
Brandstetter

baarheid. )

Technicaland

Verlag,

Wiesbaden:

confidence

betrouwbaarheidsinterval.

uit de mathematische
interval

14,5

(Qualitätskontrolle):

Dus ook:

steekproef,

aangegeven.

25

Be-trouwbaarheidsinterval

(Volgens

nauwkeurig

van de beealing

StandaGrdafwijking
99,7%

tot op 1 g/kg

wordt

bepaald

de standaarddeviatie

statistiek;
door

Het

is

de grootte

de omvang

en de gewenste

van de
betrouw-

Kenmerk

Datum

Bladnummer

OGM/A nr. 0779512

Definities

Appendix

A

1

van omrekeningen

Watergehalten

in afgassen

Het waterdampgehalte
in de afgassen kan een aanzienlijk
bestanddeel
van
het
totale
afgasdebiet
uitmaken.
In sommige
gevallen, zoals bij wassers wordt dit water als gevolge van de
toegepaste reiniging aan de afgawsstromen toegevoegd. In andere
gevallen zoals bij droger is dit water een integraal onderdeel
van de afgasstromen.
Om situaties te allen tijde vergelijkbaar te maken is het zinvol
de concentratie weer te geven in droge m3•
Dit betekent dat het
watergehalte van de afgasstromen moet worden afgetrokken.
De relatie tussen het volume in droge toestand en in vochtige
toestand is als volgt:
V' = V (1 +
fo
0,804
waarin

V' = volume vochtig gas
volume droog gas
fo
vochtgehalte (kg/m3 dr)
0,804 = gewicht van één m3 0 waterdamp onder standaardcondities,
waarbij
waterdamp
wordt
beschouwd als een ideaal gas
Wanneer waterdamp wordt beschouwd als een niet-ideaal gas dient
rekening
te worden gehouden met een compressibiliteitsfactor.
Deze factor hangt af van de samenstelling van het gas. Wanneer
geen rekening
wordt gehouden
met de compressibiliteitsfactor
wordt een geringe fout gemaakt (meestal minder dan 1%).
V

Bij omrekening

in concentraties
C

= C'

(1

+

~

geldt:
fo
)
0,804

C = concentratie
C' = concentratie
Bedrijfs-

en standaard

betrokken
betrokken

op droog gas
op vochtig gas

m3

Bij metingen in afgassen worden vaak monsternemingen
uitgevoerd
waarbij het monstervolume
wordt gemeten. Dit monstervolume
moet
worden omgerekend naar standaardcondities
(273 K, 1013 hPa, droog
gas). De omrekening hiervoor is als volgt:
1

Vn = Vg

waarin

*

273
Tg

*

pg
101,3

* (-----

1+ fn,g
0,804

)

.

monstervolume uitgedrukt in stand. cond
gemeten monstervolume
temperatuur van het gemeten monstervolume
(K)
absolute druk van het gemeten monstervolume
(kPa)

Kenmerk

Datum

Bladnummer

DGM/A nr. 0779512
fn,g

Appendix A
vochtigheid
(kg/m~" dr)

van

het

2

gemeten

monstervolume

Wanneer
het monstergas
vóór de intrede van de gasmeter
is
gedroogd, zodat het dauwpunt 15°C of lager is, is fn . 9 verwaarloosbaar klein. In dat geval wordt de vergelijking vereenvoudigd
tot:
v n = V 9 * --273 * pg
T
101,3
Het gehal te van de gemeten component, uitgedrukt per
gasmengsel onder standaardconditites bedraagt dan:
Cn
m
Vn
Cn
concentratie (mg/m3o dr)
m
geanalyseerde
gewichtshoeveelheid
monster (mg)
Vn
monstervolume (m3o dr)

~

m3

droog

in

het

Wanneer
het monstervolume
moet worden
teruggerekend
naar de
condities in het afgaskanaal (bij de daar heersende temperatuur,
druk en vochtigheid) gebeurt dit op de volgende wijze:
Vn
waarin

*

(1 +

volume onder bedrijfsomstandigheden
(m3
Vn = volume betrokken op standaardconditites
dr)
fn = vochtigheid van het afgas (kg/m3 dr)
pb
absolute druk in het afgas (kPaO)
Tb
temperatuur van het afgas (K)
Vb

Het gehalte van de gemeten
bedraagt dan:

waarin

Bêrekening

fn
) * 101,3* Tb
273
0,804
Pb

component,

uitgedrukt

betrokken

(m3o

m3

in bedrijfs

concentratie (mg/m3)
geanalyseerde
gewichtshoeveelheid
monster (mg)
monstervolume
(m3)
van de concentratie

)

in

het

op een vast percentage

-----------------------------------------------------------------

~
~

Met name bij de emissies
van verbrandingsinstallaties
is het
noodzakelijk
de berekende
emissieconcentratie
weer
te geven
betrokken op een vast percentage van een afhaneklijk variabele
component. Bijvoorbeeld het O2- of CO2-gehalte.
Dit geeft aan in
hoeverre
de
afgassen
van
een
verbrandingsinstallaties
zijn
verdund,
met bijvoorbeeld
valse lucht of in hoeverre overmaat
c.q. ondermaat zuurstof bij de verbranding is gebruikt.

o
Kenmerk

Datum

Bladnummer

OGM/A nr. 0779512

Appendix A

3

Voor omrekening van het gemeten gehalte van een component
een bepaald koolstofdioxideof zuurstofgehalte
van het
mengsel wordt het gehalte vermeningvuldigd met het quotiënt:

naar
gas-

[C02]gekozen
of
[C02 ] gemeten
20,95% - [02]gekozen
20,95% - [02 ] gemeten
Hierbij
moeten
de
gekozen
en
gemeten
koolstofdioxidezuurstofgehal ten, uitgedrukt
in volumeprocenten,
beide wel
dezelfde gascondities betrekking hebben.

of
op

Kenmerk

In-1/A nr.

Datum

Bladnummer
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Overzicht van adressen van lal::xJrataria (K-lab) waar in Nerlerlarrl
en RDF's gereten kunnen worden:

RlD's

1. Rijksinsti tuut
R::lert::lxls

VCXJr

Vo1.ksgezc:r"rlh:d en Mili~iëne,

1,

3720 BABil1::OOven.
Telefcx:nrumer:

030 - 749111.

2. Universiteit van Arrst:erdan,
Vakgroep Milieu en TaKico1ogischeChJnie,
NieuweAdltergrad1t 166,
1018 WIJ Arrst:erdan.

-

Telefcx:nrumer:

020 - 5256561 of 5256504.

3. MI' - 'INJ,

Analytisdle
O1em:i.e,
R:ls1::bJs 217,
2600 AE Delft.
Telefc:x::nrurmer: 015 - 569330.
4. Tauw Infracxxlsul. tB. V•,
R:ls1::bJs 479,
7400 AL Deventer.
Telefcx:nrumer:

31. 7 .89

05700 - 99911.

•.

