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Voorwoord
Dit normontwerp is één van de normen die zijn opgesteld in het Actieprogramma Normalisatie en Validatie van
Milieumeetmethoden (ANVM) project 117 ‘Modulaire aanpak zware metalen’. Aanleiding voor de start van dit project
was enerzijds het enorme aantal analysemethoden dat in de loop der tijd is opgesteld voor de bepaling van zware
metalen en anderzijds de ongewenste divergentie die is ontstaan tussen overeenkomstige bepalingsmethoden voor
verschillende matrices.

Vo

Met de modulaire aanpak kan een grote vermindering van het aantal normen en een vereenvoudiging van de
normenstructuur worden bereikt. De normenstructuur zal flexibeler worden ten aanzien van het inpassen van
nieuwe technieken. In deze aanpak worden normen milieubreed opgesteld en wordt per matrix (bijvoorbeeld water,
grond, lucht) een koepelnorm gemaakt. De functie van zo’n koepelnorm is een spoorboekje; hierin staat de
normatieve route die moet worden gevolgd om een bepaling uit te voeren.
De modulaire aanpak is een flexibel systeem dat generaliseerbaar is. Zo kunnen gemakkelijk nieuwe matrices en
nieuwe technieken worden geïntroduceerd. Daarnaast kan de modulaire aanpak ook op dezelfde manier worden
toegepast voor andere componenten (zoals anionen of organische parameters).

or

Voor de bepaling van het gehalte aan zware metalen in een matrix worden een aantal stappen uitgevoerd die elk
een bijdrage leveren aan (de nauwkeurigheid van) het eindresultaat. De vier stappen zijn: monsterneming,
monstervoorbehandeling, ontsluiting en chemische analyse. De stappen monsterneming en
monstervoorbehandeling zijn matrixspecifiek. De stappen ontsluiting en chemische analyse kunnen milieubreed
worden opgesteld. In project 117 zijn een aantal koepelnormen en specifieke modules ontwikkeld. De gekozen
matrices en methoden vormen een goed pakket van veel toegepaste normen en diversiteit.
In deze koepelnorm zijn de matrixspecifieke aanwijzingen voor de bepaling van het gehalte aan elementen in vaste
grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, alsmede de eluaten daarvan, beschreven.
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De normen voor de bepaling van specifieke elementen worden gefaseerd uitgewerkt en gepubliceerd. Dit houdt in,
dat bij het verschijnen van Ontw. NEN 6952 een deel van de mogelijke technieken nog niet als normontwerp of als
norm is verschenen. Gebruikers van Ontw. NEN 6952 zullen voor de ontbrekende stappen zelf een keuze moeten
maken voor de te hanteren methoden. Daarbij kan overigens gebruik worden gemaakt van de in de bibliografie
vermelde normen en overige publicaties die in het onderhavige kader zijn gepubliceerd.
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De genummerde hoofdstukken zijn normatief met uitzondering van de passages die met het kopje “OPMERKING”
zijn gemarkeerd; het voorwoord, de inleiding, opmerkingen en de bijlagen zijn informatief.
Dit normontwerp is, in het kader van ANVM project 117-2, onder verantwoordelijkheid van de normcommissie
390 016 "Milieuanalyses", opgesteld door normsubcommissie 390 016 02 "Anorganische parameters". Op het
ogenblik van publicatie van dit normontwerp was de normsubcommissie als volgt samengesteld:
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R. Massee (voorzitter)

− Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Edam

A. Veldhuizen (voorzitter)

− Analytico BV, Barneveld

E. van Bakergem

− Tauw BV, Deventer

F. Bakker
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M.A.E. van den Berg

− Alcontrol BV, Hoogvliet

W. Broer
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− RIVM, Bilthoven

J. van Dijk

− Omegam, Amsterdam

3

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Ontw. NEN 6952:2003
− RIZA, Lelystad

M. Houtekamer
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H. van der Jagt
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Z. Speelman
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O. Epema

− RIVM, Bilthoven
− Nederlands Normalisatie-instituut, Delft

A.A.C. van Wijk (secr.)
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Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 februari 2004 worden ingediend bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft. Gebruikers van deze norm worden nadrukkelijk verzocht hun kritiek in te
dienen.
Exemplaren van dit normontwerp zijn tegen vergoeding bij bovengenoemd instituut verkrijgbaar
(tel: 015 2690 390).
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Milieu  Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in vaste
grond-, steenachtige bouwmaterialen, afvalstoffen en eluaten
1 Onderwerp en toepassingsgebied

Vo

In deze koepelnorm zijn de matrixspecifieke aanwijzingen beschreven voor de bepaling van specifieke elementen
in vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, en in de eluaten daarvan verkregen volgens
NEN 7340. Hierin is aangegeven voor welke elementen en in welke situaties de specifieke normen moeten worden
toegepast. Het resultaat van de koepelnorm is de keuze van een methode of een route door een combinatie van
methoden die in een gegeven situatie moet worden toegepast om het gehalte aan specifieke elementen in vaste
grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, en in de eluaten daarvan verkregen volgens NEN 7340, te
kunnen vaststellen.
De elementen waarop deze koepelnorm betrekking heeft zijn: aluminium (Al), antimoon (Sb), arseen (As), barium
(Ba), beryllium (Be), boor (B), cadmium (Cd), calcium (Ca), chroom (Cr), fosfor (P), kalium (K), kobalt (Co), koper
(Cu), kwik (Hg), lood (Pb), magnesium (Mg), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), natrium (Na), nikkel (Ni), seleen
(Se), strontium (Sr), thallium (Tl), tin (Sn), titaan (Ti), vanadium (V), ijzer (Fe), zilver (Ag), zink (Zn) en zwavel (S).

or

Zowel deze koepelnorm als de specifieke normen waarnaar dit normontwerp verwijst (de ontsluitings- en
analysemethoden) zijn toepasbaar op vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, respectievelijk
de eluaten daarvan.
OPMERKING 1 Het toepassingsgebied is vastgesteld op basis van ervaringen met een groot aantal materialen, waarvan in
bijlage A, voorbeelden zijn genoemd. De indeling van de materialen naar korrelgrootte-klasse en categorie is gebaseerd op
praktische overwegingen aangaande de uitvoering van uitloogproeven volgens NEN 7340.
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OPMERKING 2 Vanwege het open karakter van het toepassingsgebied kunnen de ontsluitings- en analysemethoden niet op
voorhand voor alle vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen en de daarin voorkomende elementen worden
gevalideerd. Voor een aantal materialen is via een beperkt ringonderzoek volgens ISO 5725-2 de toepasbaarheid van de
ontsluitings- en analysemethoden voor bepaalde elementen getoetst in termen van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid
[1]. In de laatste kolom van tabel A.1 zijn de materialen gemarkeerd waarop dit ringonderzoek betrekking had.
OPMERKING 3 Bij de ontsluiting volgens Ontw. NEN 6961, concept Ontw. NEN 6962 of Ontw. NEN 6963 van een aantal van
de in bijlage A, opgenomen materialen, te weten asfaltgranulaat, asfaltbeton en bitumineus gebonden mengsels, treedt bij de
verkleining van het vaste monster in veel gevallen een versmelting op. Dit resulteert in een geringe mate van ontsluiting en in
een lage precisie.

eld

2 Normatieve verwijzingen

De volgende normen bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens bepalingen van dit
normontwerp zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde versies van kracht.
Alle normen kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van dit normontwerp
wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is de meest recente versie van de onderstaande normen toe
te passen.
Algemeen
NEN 7360:1997

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen
en afvalstoffen – Termen en definities

NEN 7777:2003

Milieu – Prestatiekenmerken van meetmethoden

SPE 80001:1992

Definities en toepassingen van steenachtige materialen
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Monsterneming
NEN 7300:1997

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen
en afvalstoffen – Monsterneming – Algemene aanwijzingen

Monstervoorbehandeling
NEN 7310:1995

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en
afvalstoffen – Monstervoorbehandeling – Algemene aanwijzingen

Ontsluiting
NEN 6961:2001 Ontw.

Vo

Ontsluiting voor de bepaling van 28 geselecteerde elementen met
koningswater
Milieu – Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen met
salpeterzuur, waterstoffluoride en perchloorzuur

NEN 7340:2000

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen
en afvalstoffen – Karakteriseringsproeven – Algemene aanwijzingen

NEN 7343:1995

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen
en afvalstoffen – Bepaling van de uitloging van anorganische componenten
uit poeder- en korrelvormige materialen met de kolomproef

NEN 7345:1995

or

NEN 6963:2003 Ontw.

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen
en afvalstoffen – Bepaling van de uitloging van anorganische componenten
uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef

NEN 7373:2003 Ontw.

Vaste grond- en steenachtige bouw-, rest- en afvalstoffen –
Uitloogkarakteristieken – Bepaling van de cumulatieve uitloging van
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met
een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef

eld

Analyse

Vaste grond- en steenachtige bouw- en reststoffen – Uitloogkarakteristieken
– Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef
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Vaste grond- en steenachtige bouw- en reststoffen – Uitloogkarakteristieken
– Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen met een kolomproef

NEN 5779:1994 Ontw.

Bodem – Bepaling van het gehalte aan kwik in grond met atomaireabsorptiespectrometrie (koude damptechniek) na ontsluiting met
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 6427:1999 Ontw.

Water – Bepaling van 66 elementen met inductief gekoppeld plasma
massaspectrometrie

NEN 6432:1993

Water – Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaireabsorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek – Ontsluiting met
salpeterzuur en zoutzuur)

NEN 6433:1993

Water – Bepaling van het gehalte aan antimoon met behulp van atomaireabsorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) – Ontsluiting met
salpeterzuur en zoutzuur.
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