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Voorwoord
Voor de bepaling van de diverse aspecten van het uitlooggedrag (de uitloogkarakteristieken) van vaste
grond- en steenachtige materialen moet een reeks van stappen worden doorlopen, te weten monsterneming,
monstervoorbehandeling, bepaling van de uitloogkarakteristieken, ontsluiting en chemische analyse van de
vaste stof, respectievelijk het eluaat. Per stap is/wordt één overkoepelende norm opgesteld, waarin de wijze
van uitvoering van de stap is vastgelegd en algemene aanwijzingen worden gegeven. Hierin wordt de
samenhang gegeven tussen alle onder die stap vallende normen met elk een specifiek toepassingsgebied.
Voor de bepaling van de uitloogkarakteristieken moeten de algemene aanwijzingen, respectievelijk de specifieke normen waarnaar wordt verwezen, in een goede onderlinge samenhang worden gevolgd.

Vo

De algemene aanwijzingen voor de keuze en de toepasbaarheid van proeven ter bepaling van de uitloogkarakteristieken worden beschreven in een koepelnorm met algemene aanwijzingen voor
)
karakteriseringsproeven1 . Daarin wordt onder meer aangegeven voor welk type materialen, respectievelijk
voor welke componenten, de voorliggende norm kan worden gehanteerd. Daarnaast past NEN 7371 in het
modulaire stelsel van analysenormen, opgesteld in het ANVM-project 117-2 Modulaire opzet voor de
bepaling van zware metalen in milieumatrices – concretisering normen.

or

NEN 7371 (deze norm) beschrijft een proef voor de bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van
anorganische componenten uit vaste grond- en steenachtige materialen. Voor bouw- en afvalstoffen was in
1995 al de beschikbaarheidsproef volgens NEN 7341 ontwikkeld. De belangrijkste verschillen tussen
NEN 7371 en NEN 7341 worden in [6] toegelicht. Omdat momenteel in het kader van de Europese
harmonisatie door CEN/TC 292 normen voor uitloogproeven voor afvalstoffen worden ontwikkeld, zal
NEN 7341 niet meer worden herzien. Mogelijk zal NEN 7341 te zijner tijd worden vervangen door één of
meer door CEN/TC 292 ontwikkelde normen.
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De bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging volgens NEN 7371 levert als resultaat de (cumulatieve)
afgifte van componenten (in mg per kg droge stof) die onder extreme omstandigheden kan optreden. De
gehalten aan componenten die in het eluaat worden aangetroffen, hebben geen directe relatie met het te
verwachten uitlooggedrag van het desbetreffende materiaal onder praktijkomstandigheden.
Voor een toelichting van de achtergronden van de in NEN 7371 beschreven beschikbaarheidsproef wordt
verwezen naar NEN 7341 en referenties [3] en [6].
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De normen die de diverse aspecten van het uitlooggedrag beschrijven, worden gefaseerd uitgewerkt en
gepubliceerd. Dit houdt in, dat bij het verschijnen van NEN 7371 een deel van de desbetreffende normen
nog niet als ontwerp of als norm is verschenen. Gebruikers van NEN 7371 zullen voor de ontbrekende
stappen zelf een keuze moeten maken uit de te hanteren methoden. Daarbij kan overigens gebruik worden
gemaakt van de in bijlage C vermelde normen en overige publicaties die in het onderhavige kader zijn
gepubliceerd.
De genummerde hoofdstukken zijn normatief met uitzondering van de passages die met het kopje
“OPMERKING” zijn gemarkeerd; de bijlagen zijn informatief.

eld
1) De koepelnorm is op het moment dat dit voorwoord is geschreven in ontwikkeling.
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Uitloogkarakteristieken – Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van
anorganische componenten – Vaste grond- en steenachtige materialen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van
anorganische componenten uit vaste grond- en steenachtige materialen (beschikbaarheidproef).
Voor een specificatie van de vaste grond- en steenachtige materialen waarmee ervaring is opgedaan met de
uitvoering van de beschikbaarheidsproef en/of waarvoor de toepasbaarheid van de proef is getoetst in een
ringonderzoek en waarvan de precisie in termen van herhaalbaarheid en reproduceerbaar is beschreven,
wordt verwezen naar bijlage A en de algemene aanwijzingen.

Vo

2 Normatieve verwijzingen
De volgende normatieve documenten bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens
bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde
versies van kracht. Alle normatieve documenten kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten
sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is, de meest recente
versie van de onderstaande normatieve documenten toe te passen.
Receptbladen voor de statistische verwerking van waarnemingen

NEN 1047:1967

NVN 7312:1995

Water – Bepaling van de pH

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en
afvalstoffen – Monstervoorbehandeling – Monstervoorbehandeling voor de
bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische componenten

Pr

NEN 7360:1997

or

NEN 6411:1981

ev

NEN-ISO 7888:1994
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Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en
afvalstoffen – Termen en definities
Water – Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
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3 Termen en definities

Voor de definities van de in deze norm gehanteerde termen wordt verwezen naar NEN 7360.
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4 Beginsel

De beschikbaarheidsproef heeft als doel aan te geven welke hoeveelheid van een bepaalde component kan
uitlogen, indien een vast grond- of steenachtig materiaal onder aërobe omstandigheden aan extreme
condities wordt blootgesteld (zoals op zeer lange termijn, na desintegratie van het materiaal, na volledige
oxidatie en/of bij opheffing van het zuurneutraliserend vermogen).
De beschikbaarheid voor uitloging wordt bepaald door een monster van het fijngemalen materiaal tweemaal
achtereenvolgens met water te extraheren bij een verhouding tussen vloeistof en vaste stof (LS-waarde) van
50 l per kg droge stof, bij een opgelegde pH van respectievelijk 7 en 4, of een lagere pH-waarde indien het
materiaal zelf de pH lager instelt. Op basis van de resultaten van deze beschikbaarheidsproef kan worden
berekend in welke hoeveelheden de verschillende in een vast grond- of steenachtig materiaal aanwezige
anorganische componenten voor uitloging beschikbaar zijn.
Tevens kan uit de meetgegevens het zuurneutraliserend vermogen van het materiaal worden berekend.

5 Analysemonsters
Voor de uitvoering van de beschikbaarheidsproef in enkelvoud is een analysemonster (m0) nodig van
(16 ± 2) g droge stof, waarvan het droge-stofgehalte ds bekend is en waarvan ten minste 95 % (m/m) (droge
stof) van de deeltjes kleiner is dan 125 µm.
3

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

NEN 7371:2004
Indien het monster niet wordt voorbehandeld conform H8 Werkwijze dan moet het droge-stofgehalte ds van
het analysemonster worden bepaald aan een separaat deelmonster dat is gedroogd bij (105 ± 5) °C volgens
NVN 7312. In dat geval wordt ds gesteld op 1.
Indien het voor de beschikbaarheidsproef bestemde monster moet worden voorgedroogd voor de bereiding
van het analysemonster, mag dit niet bij een hogere temperatuur dan 40 °C gebeuren om te voorkomen dat
er tijdens het droogproces componenten vervluchtigen of chemische omzettingen plaatshebben die van
invloed zijn op het uitlooggedrag.
OPMERKING 1 Voor de monsterneming van vaste grond- en steenachtige bouwstoffen en afvalstoffen voor uitloogproeven zijn normen beschikbaar. Geadviseerd wordt gebruik te maken van de werkwijzen als beschreven in NEN 7300.
OPMERKING 2 Indien het monster waaruit het analysemonster wordt verkregen een voorbehandeling moet ondergaan, wordt geadviseerd gebruik te maken van de werkwijzen als beschreven in NEN 7310.

Vo

OPMERKING 3 Als het materiaal al fijn genoeg is, hoeft niet te worden voorgedroogd.

6 Reagentia

6.1 Salpeterzuur van analytisch zuivere kwaliteit, 1 M
Salpeterzuur van analytisch zuivere kwaliteit, met een concentratie c(HNO3) = (1 ± 0,1) mol/l.

or

6.2 Salpeterzuur van analytisch zuivere kwaliteit, 0,2 M
Salpeterzuur van analytisch zuivere kwaliteit, met een concentratie c(HNO3) = (0,2 ± 0,02) mol/l.

6.3 Gedemineraliseerd pH-neutraal water
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Gedemineraliseerd pH-neutraal water met een geleidbaarheid van ten hoogste 1 µS/cm.

7 Toestellen en hulpmiddelen

iew

De hierna genoemde toestellen en hulpmiddelen moeten voor gebruik zijn gecontroleerd op goede werking
en afwezigheid van storende elementen die het resultaat van de proef kunnen beïnvloeden.
De onder 7.1, 7.6 en 7.7 genoemde toestellen moeten tevens zijn gekalibreerd.

eld

7.1 Balansen

Balansen met een meetbereik tot ten minste 100 g, respectievelijk 1000 g, met een meetnauwkeurigheid
beter dan ± 10 mg, respectievelijk ± 1 g.

7.2 Bekerglas

Bekerglas van glas of kunststof met een inhoud van ten minste 1 l.

7.3 Afsluitbare flessen van kunststof

7.4 Magnetisch roerstaafje van inert materiaal
7.5 Magneetroertoestel
7.6 pH-meter
Volgens NEN 6411 gekalibreerde pH-meter, met een meetnauwkeurigheid beter dan ± 0,05 pH-eenheden.
4
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