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Monsterneming afvalstoffen/secundaire
grondstoffen in het CMA
» CMA/1/A.13 : Inleiding, definities en referenties
» CMA/1/A.14
CMA/1/A 14 : Algemene richtlijnen monsterneming
» CMA/1/A.15: Monsternemingstechniek vaste materialen
» CMA/1/A.16: Monsternemingstechniek vloeibare materialen
» CMA/1/A.17: Monsternemingstechniek (vloeibare) pasteuze
materialen
» CMA/1/A.18: Monstervoorbehandeling ter plaatse
Vervangt CMA/1/A.4 (vloeibare en pasteuze afvalstoffen),
CMA/1/A.7 (houtafval) en CMA/1/A.8 (compost)
27/09/2010
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Asbest en monsterneming
» CMA/2/II/C.2 Bepaling asbest in gerecycleerde
granulaten
» verwijzing naar monsternemingsprocedures
» CMA/1/A.14 Algemene richtlijnen monsterneming
» monstergrootte, greepgrootte, keuze
monsternemingstechniek, monstervoorbehandeling ter
plaatse (indien noodzakelijk)
» CMA/1/A.15 Monsternemingstechniek vaste materialen
» in overeenstemming met NBN EN 932-1
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Onderbouwende normen (internationaal),
m.b.t. gerecycleerde granulaten
NBN EN
14899

• Karakterisering van afval – Monsterneming van
afval – Raamwerk voor het opstellen en de
toepassing van een monsternemingsplan (2006)

CEN/TR
15310-2

• Characterization of waste — Sampling of waste
materials — Part 2: Guidance on sampling
techniques (2006)

EN 932-1

• Tests for general properties of aggregates – Part
1: Methods for sampling (1996)
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Doel- en probleemstelling

analyse

=
monstername
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Doel monsterneming

CMA/1/A.14
» Het nemen van een monster in een hanteerbare
hoeveelheid zodanig dat de gemiddelde samenstelling
en eigenschappen zo goed mogelijk overeenkomen met
gemiddelde samenstelling en eigenschappen van de
partij

27/09/2010

12

© 2010, VITO NV

6

Studiedag asbestherkenning

28/10/2010

Doel en probleemstelling
Partij

veldmonster

Labo
monster

analyseportie

27/09/2010

analyse
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Doel en probleemstelling
Partij

1000 m³
2000 ton
2 000 000 kg

veldmonster

Labo
monster

analyseportie

25 kg

analyse

25 kg

Massa reductie : 1/80,000
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Doel en probleemstelling
510,072,000 km2

1/80,000

ca. 630 km2 = ca. 25 x 25 km
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Doel en probleemstelling
Partij

1000 m³
2000 ton
2 000 000 kg

veldmonster

Labo
monster

analyseportie

25 kg

analyse

25 kg

Massa reductie : 1/80 000

Representatieve monsterneming – bewaren heterogeniteit

analyse
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Toepassingsgebied monsterneming conform CMA
» Vaste afvalstoffen en secundaire grondstoffen
» zéér divers, generieke bemonsteringsprocedure

» m.b.t. gerecycleerde granulaten:
WEL
» statische situaties
» gerecycleerde granulaten in depot, opslag
» eindproducten, niet voor niet-verwerkt bouw- en
sloopafval
» bewegende materiaalstromen, transportbanden
» niet
i t gebruikt
b ikt i.k.v.
i k milieuhygiënische
ili h ië i h controle/keuring
t l /k
i
» kan evt. wel voor eigen controle (productiecontrole)
NIET
» géén partijen in situ (terreinen, verhardingen,..)
» bijkomende monstername instructies binnen CMA
noodzakelijk
27/09/2010
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Uitgangspunten monsterneming conform CMA
» via hoofdzakelijk manuele technieken
» steeds prioritair: gebruik van eenvoudige en/of aanwezige
middelen: bulldozer, graafmachine, spleetverdeler

» zo representatief als mogelijk
» meestal mengmonster (vast)

» praktisch haalbaar
» veldregistraties en opmaken van een
monsternemingsverslag
» uniformiteit

27/09/2010

18

© 2010, VITO NV

9

Studiedag asbestherkenning

28/10/2010

Monsterneming: bedenkingen vooraf
» Wat wordt bemonsterd ?
» Hoeveel monster moet er genomen worden ?
» Op hoeveel plaatsen wordt bemonsterd ?
» Hoe moeten de monsters/grepen genomen worden ?
» Wat na de monstername ?

27/09/2010
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Partij
» Wat wordt bemonsterd ? : partij
» Partij:j dat deel wat bemonsterd wordt en waarop
p het
analyserapport van toepassing is.
» Elke partij wordt afzonderlijk en representatief bemonsterd
» Criterium: opslag, verpakking, ontstaan, herkomst (in deze
volgorde)
» Moet duidelijk afgebakend worden (monsternemingsverslag)
» Partij kan niet oneindig groot: max. 1000m3
» deelpartijen
» 1 monster per deelpartij
» vermeld worden op verslag

27/09/2010
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Partij
Deelpartij 1,
max 1000 m
m³

Deelpartij 2,
max 1000 m³

Foto van afbakening bij verslag!
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Hoeveelheid monster ?
» Hoeveel monster moet er genomen worden ?
» zie tabel in CMA/2/II/C.2 (analyse asbest) en CMA/1/A.14 (principes
monsterneming)
Maximale korrelgrootte
D95

Minimale monstergrootte
CMA/2/II/C.2: zonder verwijderen grove fractie > 16 mm

(mm)

(l)*

0 - 10

1,0 (6,0)

11 - 20

15

21 - 30

50

31 - 40

80

41 - 60

100

61 - 80

250

81 - 100

400

> 101

500
27/09/2010
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Jargon
» Veldmonster: hoeveelheid (massa of volume) materiaal
genomen bij de monsterneming, zonder enige vorm van
monstervoorbehandeling. Het veldmonster kan uit meerdere
grepen bestaan, maar heeft (nog) geen menging of
homogenisatie ondergaan
» Laboratoriummonster: het monster dat bezorgd wordt aan of
ontvangen wordt door het laboratorium
» Greep : hoeveelheid monster die in één beweging genomen
wordt.
» D95: grootte waarbinnen 95% van het materiaal valt
» grootste dimensie
27/09/2010
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Minimale monstergrootte (veldmonster)
1
(1  p )
M monster  f   ( D95 )³   korrel  g 
6
CV ²  p
Waarbij:
Mmonster
f=
D95
ρ
g
p
CV

minimale massa van de greep, in g
vormfactor f (1 voor sferische)
maximale korrelgrootte van het materiaal (95% deeltjes zijn kleiner dan D95), in cm
soortelijke massa (materiaaldichtheid), in g/cm³
correctiefactor voor korrelgrootteverdeling 1 …. 0.25
fractie deeltjes met een bepaalde eigenschap (≠ concentratie
variatiecoëfficiënt (meestal wordt 0.1 genomen)

27/09/2010
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Min. monstergrootte (veldmonster) i.f.v.
korrelgrootte
Algemene benadering formule (volume-eenheden ~ liter), niet specifiek
per matrix
Korrelgrootte
D95
(mm)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
> 101

Minimalemin. monstergrootte zonder
Asbest:
grootte
verwijderen
veldmonster van fractie >16 mm
(l)
1,0 (6,0)
15
50
80
100
250
400
500

3e macht

2e macht

(ρ=1 g/cm³; g=0.5; p=0.1; CV=0.1)

27/09/2010
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Greepgrootte
» Greepgrootte
» De g
grootte van het g
gebruikte materiaal mag
g niet discrimineren
naar korrelgrootte !
» is afhankelijk van de korrelgrootte van het materiaal (D95)
» 3 dimensies (toegeving naar 2 dimensies vanaf 40 mm)
» minimale greepgrootte = (3*D95)3
» Gebruikt materiaal
» De grootte van het gebruikte materiaal mag niet discrimineren
naar korrelgrootte !
» De opening van de bemonsteringsapparatuur moet minstens
drie maal groter dan D95 (3*D95)

27/09/2010
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Minimale greepgrootte i.f.v. korrelgrootte
Korrelgrootte
D95
(mm)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
61 - 80
81 - 100
> 101

Minimale
greepgrootte
g
pg
(l)
0,10
0,20
0,75
1,5
2,5
5,0
7,5
20,0

27/09/2010

3e macht

2e macht
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Voorbeeld: deeltjesgrootte 40 mm
Korrelgrootte
D95
(mm)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
61 - 80
81 - 100
> 101

Minimale
grootte
veldmonster
(l)
1 0 (6,0)
1,0
(6 0)
15
50
80
100
250
400
500

Korrelgrootte
D95

Minimale
greepgrootte

(mm)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
61 - 80
81 - 100
> 101

(l)
0 10
0,10
0,20
0,75
1,5
2,5
5,0
7,5
20,0

Opening apparatuur > 3xD95

Volume monster : 80 liter
Greepgrootte: 1
1,5
5 liter
Aantal grepen : 80/1,5 = 53 grepen
Maar: steeds min. aantal te nemen
grepen respecteren van de gekozen
monsternemingstechniek
27/09/2010
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Bedenkingen vooraf: antwoorden
» Wat wordt bemonsterd ? : partij
» Hoeveel monster moet er genomen worden ? :
» i.f.v. de deeltjesgrootte (D95) = 1-500l
» steeds mengmonster bestaande uit meerdere grepen
» greepgrootte i.f.v. D95
» Op hoeveel plaatsen wordt bemonsterd ? (hoeveel grepen?)
» i.f.v. bemonsteringstechniek
» aanpasbaar
p
i.f.v. hoeveelheid monsters en g
greepgrootte
pg
» Hoe moeten de monsters/grepen genomen worden ?
» Ifv de deeltjesgrootte: 3xD95
» bemonsteringstechniek
27/09/2010
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Bemonsteringstechniek
» Keuze volgens
g
beslissingsschema’s
g
in CMA/1/A.14
» gerecycleerde granulaten in voorraad, opslag,
depot
» technieken niet geschikt voor
niet-verwerkt
i t
kt bouw-en
b
sloopafval
l
f l

27/09/2010
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Bouw-en sloopafval,
maar ook bijv. assen
en slakken, shredder,
compost, houtafval

VASTE MATERIALEN

Vluchtige parameters
Vluchtige parameters
Afzonderlijke
monsterneming
zie instructies
CMA/1/A.15 §3.3

vormgegeven
g g

Statische partij
(voorraadhoop,
container)

Materiaalstroom
(transportband,
stortstroom,
schroef)

SCHEMA 2

SCHEMA 3

Zie instructies
CMA/1/A.15 §3.4

27/09/2010
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VASTE MATERIALEN:
monsterneming van statische
partijen met korrelvormige
materialen

REPRESENTATIVITE
EIT

Horizontale
monsterneming
• voorraadhoop
Voorraadhoop
< 20m³
of
hoogte max. 2 m

Voorraadhoop
p
>20m³
of
hoogte > 2 m

Partij
onbereikbaar
met groot
rollend
materieel
of
hinderlijke
stofvomring?
N

Verticale
monsterneming
• container

Bemonster
en na
lossen partij
mogelijk?

J

N

J

CMA/1/A.15
VA 2:
Monsterneming door
partij volledig te
doorboren
(horizontaal of verticaal)

CMA/1/A 15
CMA/1/A.15
VA 1a:
monsterneming door
subpartij met
bulldozer/ wiellader +
manueel grepen
nemen
COMPOST: VA 1b
Wigvormige insnijding met
bulldozer/wiellader

CMA/1/A.15
VA 3:
Monsterneming
container(vracht) door partij
verticaal te doorboren

Partij kan
niet
volledig
doorboord
worden?
J

Aantoonplicht!
CMA/1/A.15
VA 4a:
Monsterneming door manueel grepen te
nemen langs het oppervlak
27/09/2010

32

© 2010, VITO NV

16

Studiedag asbestherkenning

28/10/2010

Overzicht bemonsteringsmethode
granulaten
voorraadhopen

materiaalstromen

» kleine voorraadhopen
p

» transportband
» stortstroom

(<20m³, <2 m):
» doorboren

» enkel via automatische
bemonsteringsapparatuur

» granulaten: meestal niet
mogelijk

» manuele methode

» schroef

» grote voorraadhopen

Meestal niet van toepassing voor
(puin)granulaten
(p
)g
omwille van
doel monsterneming,
veiligheidsredenen en/of
gebrek aan gespecialiseerde
en geautomatiseerde
bemonsteringssystemen

(>20 m³, >2 m hoog)
» methode bulldozer
» manuele methode: motivatie
van afwijken van
voorgaande methode

27/09/2010
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Methode bulldozer
aantal grepen / monsterneming
tot 500 m
m³ 4 subpartijen x 4 16 grepen
tot 750 m³ 6 subpartijen x 4 24 grepen
tot 1000m³ 8 subpartijen x 4 32 grepen

27/09/2010
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Manuele methode
»
»
»
»

gespreid!
in 3 lagen
1 V
aantal grepen: n  10  2   20

verdeling van het aantal
grepen (n): 60/30/10 %
» bovenste laag is niet altijd
veilig toegankelijk

partij





» enkel onderste laag
nemen, volledig aantal in
zigzag-verband

27/09/2010
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Boringen
» Steeds 2 boringen,
richting boringen:
» horizontaal: door middelpunt, op
ongeveer halve hoogte van de hoop
» verticaal: loodrecht op
grondoppervlak, minstens 1 door
hoogste punt van de hoop
» combinatie van beide: horizontaal
door middelpunt + verticaal door
hoogste punt

» Enkel realistisch voor kleine partijen
met fijne granulaten, zandachtige 
gebruik grondboren

27/09/2010
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Bedenkingen vooraf: nu aan de slag!
» Wat wordt bemonsterd ? : partij
» Hoeveel monster moet er genomen worden ? :
» i.f.v. de deeltjesgrootte (D95) = 1-500l
» steeds mengmonster bestaande uit meerdere grepen
» greepgrootte i.f.v. D95
» Op hoeveel plaatsen wordt bemonsterd ? (hoeveel grepen?)
» afhankelijk van grootte partij
» bulldozer: 4x4 / 6x4 / 8x4 grepen (minimaal)
» aanpasbaar
b
i f hoeveelheid
i.f.v.
h
lh id monsters
t
en greepgrootte
tt
» Hoe moeten de monsters/grepen genomen worden ?
» ifv de deeltjesgrootte: 3xD95
» bemonsteringstechniek i.f.v. toegankelijkheid, voorkeur via
bulldozer
27/09/2010
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Veldmonster: voorbeeld

Granulaat 0-40 mm  80 liter veldmonster

27/09/2010

38

© 2010, VITO NV

19

Studiedag asbestherkenning

28/10/2010

Monstervoorbehandeling ter plaatse
Van veldmonster naar laboratoriummonster
» Voor bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten
» volledige veldmonster aan labo bezorgen
» ter plaatse uitzeven 16 mm:
» 2 monsters naar labo
» hoeveelheid veldmonster bepalen (in kg) + doorgeven asbestlabo
» fractie > 16 mm:
= labomonster 1
» vezelhoudende materialen uitselecteren en naar labo voor
asbestanalyse
y
» fractie < 16 mm:
» naar labo voor asbestanalyse = labomonster 2 (<16mm)
» hoeveelheid monster naar labo beperken tot 10 liter
» indien fractie <16 mm meer is dan 10 liter:
» verminderen monsterhoeveelheid (reduceren) via
spleetverdelen27/09/2010
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Vezelhoudende
materialen >16mm

Zeven 16 mm

Fractie <16mm

27/09/2010
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Veldmonster - laboratoriummonster
Zeven 16 mm

» CMA/2/II/C.2
Maximale
korrelgrootte D 95
(mm)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
> 101

Minimale monstergrootte zonder
verwijderen grove fractie > 16
mm
(l)*
6,0
15
50
80
100
250
400
500

Minimale monstergrootte
na verwijderen grove
fractie > 16 mm
(l)*
6
10
10
10
10
10
10
10

» + vezelhoudende materialen uit fractie >16 mm
27/09/2010

41

© 2010, VITO NV

Reduceren veldmonster
» spleetverdelen
p

27/09/2010
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Verpakken en transport
» emmers met deksel (zoveel mogelijk zonder luchtlaag
vullen)
of stevige plastic zak
» in het algemeen hoeveelheid zuurstof beperken
» etiket:
»
»
»
»

aard (beschrijving) afvalstof
datum monstername
uniek monsternummer/
monsternummer/-codering
codering
identificatie monsternemingsinstantie

» zo snel mogelijk naar het labo brengen

27/09/2010
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Veldregistraties
MONSTERNEMINGSFORMULIER
» Registraties
R i
i bij d
de monsterneming
i
» Naspeurbaarheid
» Ter plaatse invullen
» Schetsen, actueel situatieplan
p
bedrijf,
j foto’s
» Zinvol!
» Verplicht bij gemengde partijen, deelpartijen en/of
documenteren afwijking (bijv. ontoegankelijkheid)
27/09/2010
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Voorbeeld monsternemingsformulier

27/09/2010
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Verslag van de monsterneming
Inhoud
» Verwijzing naar CMA methode (CMA/1/A.14; CMA/1/A.15;
CMA/1/A.18)
» Datum (en tijdstip) van monsterneming
» Monsternemer of instantie die monsterneming uitvoerde
» Beschrijving en dimensies van de bemonsterde partij
» Monsternemingstechniek
» Eventuele afwijkingen met motivatie van de reden van afwijken
g mogen
g toegevoegd
g
g worden.
andere relevante bemerkingen
» Aantal en hoeveelheid laboratoriummonster(s)
» Asbestanalyse: hoeveelheid veldmonster (in kg)
Monsternemingsverslag is verplicht
Inherent deel van beproevingsverslag
Indien staalname niet door labo : overdracht van gegevens !
27/09/2010
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Monsterneming - WIE ?
» i.k.v. jaarlijkse analyseplicht (VLAREA)
» Door onafhankelijke en gekwalificeerde
monsternemers / monsternemingsinstanties
» uniformisering van de monsterneming

» kwalificatie
» via opleiding basisprincipes en procedures CMA/1/A.13 t.e.m.
CMA/1/A.18
» OVAM – Vito,
Vito ook intern te verspreiden via opleiding van alle
uitvoerders (monsternemers) binnen de organisatie
» per interessegebied: compost – bagger- en ruimingsspecie –
houtafval – granulaten – afvalolie – (asbest)

27/09/2010
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