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1 Onderwerp 

Ten einde de aanduiding van de gerecycleerde granulaten, zoals deze in de  
EN-granulaatnormen zijn toegelaten te vereenvoudigen, worden in dit document een 
aantal soorten gerecycleerde granulaten op basis van hun samenstelling/classificatie 
gedefinieerd. De benaming van deze soorten is gebaseerd op de bestanddelen die 
aanwezig zijn in de grove granulaatfractie (> 4 mm), en is gebaseerd op  
NBN EN 933-11 (zie tabel 1). 

In de geldende milieuwetgeving kunnen evenwel tegenstrijdigheden met de 
beschrijving van de bestanddelen uit de proefnorm voorkomen. Ook de intrinsieke 
kwaliteit van sommige bestanddelen kan voor sommige toepassingen belangrijker zijn 
dan de indeling volgens de normatief vastgelegde categorie toelaat. Hiermee dient of 
kan rekening worden gehouden bij de evaluatie van de resultaten van de 
classificatieproef. 

In bijlage A van deze PTV wordt de proefmethode vastgelegd om op een praktische 
en uniforme wijze, rekening houdend met voornoemde feiten, een evaluatie van de 
samenstelling van een gerecycleerd granulaat te maken. Deze methode wordt slechts 
toegepast op de fractie 4-63 mm.  

In deze PTV 406 zijn, naar gelang de toepassing, ook criteria vastgelegd voor 
puinzeefzand (brekerzeefzand en sorteerzeefzand).  
 
Voor puinbrekerzand en puinzeefzand (brekerzeefzand en sorteerzeefzand) wordt in 
bijlage B de methode voor de bepaling van de vlottende en niet-vlottende 
verontreinigingen en voor glas (X, FL en Rg) vastgelegd.  
Alle specificaties en conformiteitscriteria die worden beschreven in Europese 
productnormen blijven uiteraard van toepassing. 
 

2 Definities 

Soort:   Benaming voor een groep van gerecycleerde granulaten die 
zich naar kwaliteit en volgens samenstelling onderscheiden. 
Meer specifiek wordt in dit document door de term "soort" een 
onderscheid gemaakt tussen: betongranulaat, 
metselwerkgranulaat, menggranulaat, asfaltgranulaat, meng- 
en asfaltgranulaat, beton- en asfaltgranulaat. 

Puinbrekerzand:   Zand afkomstig van het breken en zeven van puin, na 
voorafzeving van puinzeefzand. 

Puinzeefzand:  Brekerzeefzand of sorteerzeefzand 

- Brekerzeefzand: Zand dat afkomstig is van het zeven 
voorafgaand aan het breken van puin. 

- Sorteerzeefzand: Zand dat afkomstig is van het zeven van 
het puin voorafgaand aan het sorteren van bouw- en 
slooppuin, afkomstig van een vaste sorteerzeefinrichting. 
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3 Referentiedocumenten 

NBN EN 933-11 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen – Deel 11: Classificatiebeproeving voor de 
bestanddelen van grove gerecycleerde granulaten 

NBN EN 12620 Granulaten voor beton 

NBN EN 13043 Granulaten voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden 

NBN EN 13139 Granulaten voor mortel 

NBN EN 13242 Granulaten voor ongebonden en hydraulisch gebonden 
materialen voor civieltechnische werken en wegenbouw 

CMA/2/II/A.22 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op 
granulaire materialen 

CMA/2/II/A.23 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op sorteer-
en brekerzeefzand 

SB 250 Standaardbestek 250 voor de wegenbouw 

CCT Qualiroutes Cahier des charges type Qualiroutes 

 

4 Aanduiding en classificatie van de gerecycleerde granulaten 

4.1 Algemene aanduiding 
De aanduiding van de gerecycleerde granulaten in functie van de aanwezige 
bestanddelen is gebaseerd op NBN EN 933-11 en wordt weergegeven in tabel 1.  

De controle gebeurt volgens bijlage A. 

4.2 Bijkomende identificatie  
In geval de aanwezigheid van bepaalde bestanddelen tegenstrijdig is met de geldende 
milieuwetgeving, dient de aanwezige hoeveelheid apart te worden vermeld. Dit kan  
o.a. het geval zijn voor: metaal- en non-ferroslakken, keramiek, porselein, slakken en 
bodemassen van (afval)verbrandingsinstallaties, cellenbeton, … 

Voor andere bestanddelen, die binnen de Europese granulaatnormen als aparte 
eigenschap worden vermeld, kan de aanwezigheid apart worden aangeduid volgens de 
genormaliseerde categorie. Dit is ondermeer het geval voor schelpen. 

In geval de intrinsieke kwaliteit van een bestanddeel voor bepaalde toepassingen 
belangrijker is dan de vastgelegde indeling volgens tabel 2 van Bijlage A, dient deze 
ook apart te worden vermeld. Zo dient bijvoorbeeld het gehalte aan natuursteen bij 
interne en externe controle op het proefverslag mee opgenomen te worden. 
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Tabel 1: Aanduiding van de gerecycleerde granulaten 
 

 Samenstelling 
NBN EN 933-11 

Betongranulaat Asfaltgranulaat Menggranulaat Metselwerkgranulaat Meng- en 
asfaltgranulaat 

Beton- en 
asfaltgranulaat 

Gehalte Categorie Gehalte Categorie Gehalte Categorie Gehalte Categorie Gehalte Categorie Gehalte Categorie 

Rc ≥ 70 Rc70 
niet 

vereist RcNR niet 
vereist RcNR niet 

vereist RcNR niet 
vereist RcNR niet 

vereist 
RcNR 

Rcug ≥ 90 Rcug90 ≤ 30 Rcug30- ≥ 50 Rcug50 ≤ 40 Rcug40- ≥ 30 Rcug30 ≥ 70 Rcug70 

Rb ≤ 10 Rb10- ≤ 10 Rb10- ≤ 50 Rb50- ≥ 60 Rb60 ≤ 50 Rb50- ≤ 10 Rb10- 

Ra ≤ 5 Ra5- ≥ 70 Ra70 ≤ 5 Ra5- ≤ 5 Ra5- ≤ 30 Ra30- ≤ 30 Ra30- 

Rg ≤ 2 Rg2- ≤ 2 Rg2- ≤ 2 Rg2- ≤ 2 Rg2- ≤ 2 Rg2- ≤ 2 Rg2- 

X ≤ 1 X1- ≤ 1 X1- ≤ 1 X1- ≤ 1 X1- ≤ 1 X1- ≤ 1 X1- 

FL ≤ 5 FL5- ≤ 5 FL5- ≤ 5 FL5- ≤ 5 FL5- ≤ 5 FL5- ≤ 5 FL5- 

De gerecycleerde granulaten mogen geen elementen bevatten, in gehalten die door de geldende milieuwetgeving verboden worden.
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5 Puinzeefzand (brekerzeefzand en sorteerzeefzand) en puinbrekerzand volgens 
toepassing 

5.1  Puinzeefzand (brekerzeefzand en sorteerzeefzand) en puinbrekerzand voor 
aanvullingen en ophogingen 

5.1.1  Samenstelling (Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas) 
De proefmethode is beschreven in bijlage B. 
 
Conformiteit: 

- Vlottende verontreinigingen: ≤ 5 cm³/kg, 

- Niet-vlottende verontreinigingen: ≤ 1,0 % (m/m), 

- Gehalte glas: ≤ 2 % (m/m). 

 
5.1.2  Korrelverdeling 

 
De korrelverdeling wordt uitgevoerd volgens NBN EN 933-1. 
 
Conformiteit: 
 
De korrelverdeling dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke 
productnorm (NBN EN 12620, NBN EN 13242, …) of met het toepasselijk gebruik  
(SB 250, Qualiroutes, …). 
 

5.1.3  Plasticiteit 
 
De plasticiteit wordt bepaald volgens NBN CEN ISO/TS 17892-12 Bepaling van de 
Atterbergse grenzen. 
 
Conformiteit: 
 
- Plasticiteitsindex Ip = 0 
- Vloeigrens Wi ≤ 25 % 

5.1.4  Gehalte organische stoffen 
 
Het gehalte organische stof wordt bepaald volgens bijlage C. 
 
Conformiteit: 
 
- Gehalte organische stof ≤ 1,0 % 

5.1.5  Gehalte kalkachtige stoffen 
 
Het gehalte kalkachtige stoffen wordt bepaald volgens NBN 589-209. 
 
Conformiteit: 

- Gehalte kalkachtige stoffen ≤ 25 % 
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5.2  Brekerzeefzand en puinbrekerzand voor gebruik in zandcement 
5.2.1  Samenstelling (Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas) 

De proefmethode is beschreven in bijlage B. 

 
Conformiteit: 

- Vlottende verontreinigingen: ≤ 5 cm³/kg, 

- Niet-vlottende verontreinigingen: ≤ 1,0 % (m/m), 

- Gehalte glas: ≤ 2 % (m/m). 

5.2.2 Korrelverdeling 

De korrelverdeling wordt uitgevoerd volgens NBN EN 933-1. 

Conformiteit: 

De korrelverdeling dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke 
productnorm (NBN EN 12620, NBN EN 13242, …) of met het toepasselijk gebruik 
(SB 250, Qualiroutes, …). 

5.2.3  Kwaliteit fijne deeltjes 

De kwaliteit van de fijne deeltjes wordt bepaald met de methyleenblauwproef volgens 
NBN EN 933-9 (MB of MBF). 

Conformiteit: 

De kwaliteit van de fijne deeltjes dient in overeenstemming te zijn met de 
toepasselijke productnorm (NBN EN 12620, NBN EN 13242, …) of met het 
toepasselijk gebruik (SB 250, Qualiroutes, …). 

5.2.4  Gehalte organische stoffen 

Het gehalte organische stof wordt bepaald volgens bijlage C. 

Conformiteit: 

- Gehalte organische stof ≤ 1,0 % 
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BIJLAGE A: Classificatieproef op de samenstelling, vlottende en niet-vlottende 
verontreinigingen, screening asbest op grove gerecycleerde granulaten 

 

1 Doel en toepassing 

De methode beschrijft de bepaling van de samenstelling van gerecycleerde granulaten. 
Hiertoe worden de bestanddelen manueel uitgesorteerd in verschillende categorieën. 
 
De methode is een praktische invulling van NBN EN 933-11 (Classificatiebeproeving 
voor de bestanddelen van grove gerecycleerde granulaten). Bovendien wordt een 
screening op de aanwezigheid van asbest uitgevoerd. Hiertoe worden asbestverdachte 
materialen apart uitgesorteerd en wordt een raming van het mogelijks aanwezig 
asbestgehalte gemaakt. 
 
De classificatie en controle van de verontreiniging is slechts toepasbaar op granulaire 
materialen met korrelgrootte tussen 4 en 63 mm. 
 

2 Monsterneming en monstervoorbereiding 

De monsterneming en het reduceren van het verzamelmonster worden uitgevoerd 
volgens NBN EN 932-1. 
 
Het reduceren van het verzamelmonster dient te gebeuren met een spleetverdeler. 
 
Er dient te worden opgemerkt dat voor de screening van de aanwezigheid van asbest 
het analysemonster minimum 20 kg dient te zijn. 
 

3 Laboratoriumuitrusting 

1. Spleetverdeler met gepaste spleetopening; 
 
Opmerking: de spleetverdeler moet van een even aantal openingen zijn voorzien. De breedte 

van de openingen moet ten minste twee maal de grootste korrelgrootte bedragen, 
om te voorkomen dat de grootste fracties klem raken of achterblijven. 

 
2. Analytische balans met een weegbereik van minstens 10 kg en meetnauwkeurigheid 

van 1 g + analytische balans met een weegbereik van 200 g met een 
meetnauwkeurigheid van 0,1 g; 

3. Geventileerde droogstoof met thermostaat instelbaar op temperaturen 40 °C ± 5 °C 
en 110 °C ± 5 °C met mogelijkheid tot rechtstreeks afvoer van de dampen naar de 
buitenlucht; 

4. Schalen of breedvlakbakken om minstens 10 kg materiaal te drogen bij 40 °C of 
110 °C; 

5. Geperforeerde plaatzeven van 63 en 4 mm conform aan ISO 3310-2; 
6. Een waterbak met 3 tot 5 maal het volume van het analysemonster; 
7. Doorzichtige maatcilinders (voorzien van een afleesschaal of een meter die een 

voldoende nauwkeurige aflezing – 1 mm - toelaat) en plunjer. De maatcilinder bezit 
voldoende capaciteit om de vlottende materialen volledig onder te dompelen in water.   
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De diameter van de cilinder wordt, afhankelijk van de korrelmaat D van het granulaat, 
oordeelkundig gekozen zodat alle vlottende materialen in 1 keer kunnen worden 
ondergedompeld en de aflezing toch voldoende relevant kan gebeuren. De plunjer dient 
vrij te kunnen bewegen in de maatcilinder (de diameter van de plunjer verschilt met de 
inwendige diameter van de maatcilinder maximum 2 tot 3 mm). De afleesschaal laat een 
aflezing toe in volume-eenheden met een nauwkeurigheid van 1 tot 5 cm³ (afhankelijk 
van de geëiste precisie en de grootte van het monster) of hoogtes met een 
nauwkeurigheid in mm. 

 
Volgende maatcilinders zijn in overeenstemming met bovenstaande eisen: 
‐ Maatcilinder met inwendige diameter van 32 mm en een aflezing in mm (cilinder en 

plunjer in overeenstemming met NBN EN 933-8); 
‐ Maatcilinder met inwendige diameter van 80 mm en een aflezing in mm. 

Zie ook foto in bijlage A.1. 
 

4 Analyseprocedure 

Tenzij anders vermeld worden alle wegingen uitgedrukt in gram.  Voor de fracties met 
een massa lager dan 100 g is een meetnauwkeurigheid van 0,1 g noodzakelijk. De 
afmetingen worden uitgedrukt in mm. 
 
1. Het analyse monster wordt gedroogd in een geventileerde droogstoof op een 

temperatuur van 110 ± 5 °C (40 °C voor asfaltgranulaten). Weeg het gedroogd 
analysemonster M0; 

2. Zeef het analysemonster op de zeef van 63 mm en noteer de zeefrest M63; 
3. Zeef het analysemonster op de zeef van 4 mm en noteer de doorval M4; 
4. Registreer de massa van de resterende fractie 4/63 mm als M1 (= M0 - M63 - M4); 
5. Sorteer uit de fractie 4/63 mm en de fractie > 63 mm alle asbestverdachte 

materialen (hechtgebonden en niet-hechtgebonden worden apart gehouden). Weeg 
de hechtgebonden asbestverdachte materialen en registreer als MH; 

6. Weeg de niet-hechtgebonden asbestverdachte materialen en registreer als MNH; 
 Voor de beoordeling van de hechtgebondenheid kan men zich o.a. baseren op  

CMA/2/II/C.2 § 5.5 en tabel 3; 
7. Sorteer uit de fractie 4/63 mm de vermoedelijk vlottende deeltjes en controleer of ze 

daadwerkelijk drijven. Bewaar de vlottende deeltjes in een recipiënt; 
8. Sorteer uit de fractie 4/63 mm de aanwezige gronddeeltjes en de niet vlottende 

verontreinigingen X. Weeg en registreer de massa MX; 
9. Weeg de massa van het resterende deel van de fractie 4/63 mm en registreer als 

M2; 
10. Reduceer eventueel met de spleetverdeler de massa M2 tot een minimum van 

1000 stenen. Registreer deze massa als M3; 
11. Sorteer uit de massa M3 de bestanddelen Rc, Ru, Rn, Rb, Ra en Rg. Registreer de 

verschillende massa’s als MRc, MRu, MRn MRb, MRa en MRg. Voor de indeling van de 
verschillende materialen baseert u zich op de tabel in bijlage A.2; 

12. Hierna wordt het volledig analysemonster fractie 4/63 mm (massa M2 - volgens 4.9) 
in een waterbak gebracht zodat de effectief vlottende deeltjes worden vrijgemaakt. 
Maak de vlottende deeltjes indien nodig met de hand los van niet-drijvende deeltjes. 
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Verzamel alle vlottende deeltjes (samenvoegen van 4.7 en 4.12) en bepaal hun volume 
VFL in cm³. Droog deze hiervoor voorzichtig af met een droge doek vooraleer ze in een 
maatcilinder gevuld met een gekende hoeveelheid water te brengen.  De maatcilinder 
dient voldoende groot te zijn zodanig dat het materiaal volledig ondergedompeld kan 
worden. Gebruik een plunjer (dompelaar) voor de volledige onderdompeling van de 
vlottende deeltjes (zie figuur 1). Let op dat de plunjer zelf of lucht niet worden 
ondergedompeld. 
 
De toegenomen hoogte (H2-H1) is een maat voor het volume van de vlottende 
verontreinigingen VFL. 
 

VFL = (H2-H1) * π
4000
D²

 (cm³) 

Waarbij: 
 

D = de diameter van de maatcilinder (in mm) 
H1 = hoogte van het water in de maatcilinder zonder vlottende deeltjes (in mm) 
H2 = hoogte van het water in de maatcilinder na onderdompeling van de vlottende 

deeltjes (in mm) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 

 
Het volume wordt uitgedrukt in cm³ op 1 decimaal nauwkeurig. 
Indien op de maatcilinder voldoende nauwkeurige gradaties zijn aangebracht in volume-
eenheden, kunnen de volumes rechtstreeks worden afgelezen op de maatcilinder. 
 

5 Berekeningen 

1. Screening asbest Casbest 
Casbest = 106 x [0,15 x MH / M0 + 10 x MNH / (M0 – M4 )] uitgedrukt in mg/kg (geen 
decimaal) 

2. Andere materialen X 
X = 100 x MX / M1 (%)  

  

H2 H1 
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3. Vlottende verontreiniging FL 
FL = 1000 x VFL / M1 (cm³/kg droge stof, uitgedrukt op 1 decimaal) 

4. Betonproducten Rc 
RC =  100 x (M2 / M1) x (MRc / M3) (%) 

5. Ongebonden en hydraulisch gebonden granulaten Ru 
Ru =  100 x (M2 / M1) x (MRu / M3) (%)  
 
Berekenen van het gehalte natuursteen Rn onder fractie Ru 
Rn =  100 x (M2 / M1) x (MRn / M3) (%)  

6. Metselwerkproducten Rb 
Rb =  100 x (M2 / M1) x (MRb / M3) (%)  

7. Bitumineuze materialen Ra 
Ra =  100 x (M2 / M1) x (MRa / M3) (%)  

8. Glas Rg 
Rg =  100 x (M2 / M1) x (MRg / M3) (%)  
 

De resultaten worden uitgedrukt op 1 decimaal, behalve voor de percentages groter dan 
10 % die worden uitgedrukt zonder decimaal. 

 

6 Analyserapport 

De rapportage gebeurt volgens bijlage A.3. 
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Bijlage A.1: Foto’s 
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Bijlage A.2: Overzicht materialen/bestanddelen per categorie 

 

 

 

  

Categorie Bestanddeel Bijkomende beschrijving
Beton (+ granulaat met aangehechte betonmortel)
Betonproducten Betontegels, betonstraatstenen, welfsels,…
Mortel Betonmortel
Betonmetselstenen

Natuurlijke granulaten, steenslag, grind
Metaal‐ en non‐ferroslakken
Niet‐drijvende geexpandeerde kleikorrels
Schelpen

Natuurleien
Schraal beton, walsbeton
Zandcement
Gestabiliseerde steenslag
Ternair mengsel, …
Cementmortel‐chape 
Baksteen, aardewerk pannen, gresbuizen
Mortel van voegen uit metselwerk
Keramische producten (tegels, plinten, …)
Straatbakstenen
Beton met geexpandeerde kleikorrels

Elementen in calciumsilicaat Kalkzandsteen
Niet ‐drijvend cellenbeton

Asfalt, gietasfalt
Schraal asfalt 
Asfaltgranulaatcement

Rg Glas

Andere:
Cohesieve materialen (klei en grond)
Allerlei: Roofing, bitumen
Metalen (ferro en non‐ferro)
Niet‐drijvend: hout, plastiek, rubber (papier)
Pleister Pleisterkalk, gips

Kool, zwarte koolsteenhoudende leisteen,
ligniet (bruinkool), cokes, vuurvaste steen, …

Bodemassen en slakken van verbrandings‐
installaties

Fl
Drijvende materialen (Cellenbeton, geexpandeerde klei, plastiek, 

isolatiematerialen,hout, plantenresten, kurk, 
houtvezelplaat, …)

X

Opmerking:

Materialen die volgens de milieuwetgeving mogelijks een aparte evaluatie vereisen:

spoorwegballast, cellenbeton, vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties, gips of met gips 

verontreinigd sloopafval, metaalslakken, non‐ferroslakken, keramiek, porselein, slakken van 

afvalverbrandingsinstallaties, andere materialen waarvoor volgens Vlarema een grondstofverklaring vereist is. 

Deze materialen mogen dus niet in aanzienlijke hoeveelheden tussen het puin worden verwerkt. Enkel 

accidentele aanwezigheid beoordelen volgens NBN EN 933‐11.

Rc

Ru
Hydraulisch gebonden granulaten

Ongebonden granulaten

Natuursteen

Koolwaterstofmengsels

Elementen in gebakken aarde

Rb

Ra



COPRO-document : PTV 406 Gerecycleerde bouw- en slooppuingranulaten 
Versie 5.0 van 2013-10-10 13/19 

Bijlage A.3: Analyserapport 
 

Identificatie van het monster: Laboratorium:

Datum:

Uitvoerder:

Temperatuur droogstoof T °C
Massa analyse monster droog Mo g
Zeeftest zeef 63 mm M63 g
Doorval zeef 4 mm M4 g
Massa fractie 4/63 mm (berekend) M1 M0 - M63 - M4 = g
Massa hechtgeb. asbesthoudend materiaal MH g
Massa niet hechtgeb. asbesthoudend materiaal MNH g
Massa niet vlottende deeltjes X Mx g

Massa resterende deel van de fractie 4/63 mm M2 g
Massa gereduceerde (M2 --> 1000 stenen) M3 g
Massa Rc MRc g
Massa Ru MRu g
--> Massa Rn (natuursteen) onder fractie Ru MRn g
Massa Rb MRb g
Massa Ra Mra g
Massa Rg MRg g

Diameter maatcilinder D mm
Hoogte waterkolom H1 mm
Hoogte waterkolom + vlottende deeltjes H2 mm

Volume vlottende deeltjes VFL  (H2-H1) x π x D²/4000 =                  cm³

gehalte vlottende deeltjes FL 1000 x VFL / M1 =                        cm³/kg

Volume waterkolom HC1 ml
Volume waterkolom + vlottende deeltjes HC2 ml

Volume vlottende deeltjes VFL  HC2-HC1 =  ml = cm³

gehalte vlottende deeltjes FL 1000 x VFL / M1 =  cm³/kg

Screening asbest                          Casbest

Niet vlottende deeltjes                               X

Gebroken beton  Rc

Ongebonden en hydraulisch gebonden granulaten  Ru

--> waaronder: Natuursteen  Rn

Gebakken aarde, kalkzandsteen, …  Rb

Asfalt, gietasfalt                                                     Ra

Glas Rg 100 x ( M2 /M1)  x ( MRa /M3 ) =                       %

100 x ( M2 /M1)  x ( MRa /M3 ) =                       %

Component

100 x Mx /M 1 =                                                %

100 x ( M2 /M1)  x ( MRu /M3 ) =                       %

100 x ( M2 /M1)  x ( MRn /M3 ) =                       %

100 x ( M2 /M1)  x ( MRb /M3 ) =                       %

                       Voorbeeld rekenblad voor uitvoeren van een COPRO-test

Berekening

106 x [0,15 x MH /M0 + 10 x MNH /(M0 - M4) ]=   mg/kg

100 x ( M2 /M1)  x ( MRc /M3 ) =                       %

Bepaling FL door aflezing meetlat

Bepaling FL door aflezing op afleesschaal maatcilinder
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BIJLAGE B: Bepaling van de vlottende, niet-vlottende verontreinigingen, glas en 
screening asbest in fijne gerecycleerde granulaten 

 

1 Doel en toepassing 

De methode beschrijft de bepaling van vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en 
glas in puinzeefzand (brekerzeefzand en sorteerzeefzand) en puinbrekerzand in het 
kader van de karakterisering van grondstoffen voor gebruik als bouwstof.  
  
Het resultaat van deze bepaling is een aanduiding van het volume-massagehalte aan 
vlottende verontreinigingen en van het massa % niet-vlottende verontreinigingen. Glas 
wordt in deze procedure als een specifieke fractie bepaald en uitgedrukt in massa %. 
 
De methode is gebaseerd op NBN EN 933-11. Bovendien wordt een screening op de 
aanwezigheid van asbest uitgevoerd. Hiertoe worden asbestverdachte materialen apart 
uitgesorteerd en wordt een raming van het mogelijks aanwezig asbestgehalte gemaakt.  
 
De bepaling gebeurt op de fractie > 2 mm. Deze proefmethode kan gecombineerd 
worden met de uitvoering van een zeefanalyse en kan voor interne zelfcontrole als 
gelijkwaardig beschouwd worden aan CMA/2/II/A.23. 
 

2      Monsterneming en monstervoorbereiding 

 
De monsterneming en het reduceren van het verzamelmonster worden uitgevoerd 
volgens NBN EN 932-1.  
 
Het reduceren van het verzamelmonster dient te gebeuren met een spleetverdeler. 
 
De grootte van het verzamelmonster bedraagt min. 40 kg. Het verzamelmonster wordt 
met een spleetverdeler gereduceerd tot de analysemonster van minimaal 2,5 kg.  
 

3      Laboratoriumuitrusting 

 
1. Spleetverdeler met gepaste spleetopening; 
 

Opmerking: de spleetverdeler moet van een even aantal openingen zijn voorzien. De breedte 
van de openingen moet ten minste twee maal de grootste korrelgrootte bedragen, 
om te voorkomen dat de grootste fracties klem raken of achterblijven. 

 
2. Analytische balans met een weegbereik van minstens 2 kg en meetnauwkeurigheid 

van 1g + analytische balans met een weegbereik van 200 g met een 
meetnauwkeurigheid van 0,1 g; 

3. Geventileerde droogstoof met thermostaat instelbaar op temperaturen 40 °C ± 5 °C 
en 110 °C ± 5 °C met mogelijkheid tot rechtstreeks afvoer van de dampen naar de 
buitenlucht; 

4. Schalen of breedvlakbakken om minstens 2 kg materiaal te drogen bij 40 °C of 
110 °C; 

5. Testzeven met maaswijdte of vierkante perforaties van 2 mm en van 200 µm conform 
aan ISO 3310-2; 
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6. Een waterbak met 3 tot 5 maal het volume van het analysemonster; 
7. Doorzichtige maatcilinders (voorzien van een afleesschaal of een meter die een 

voldoende nauwkeurige aflezing – 1 mm - toelaat) en plunjer. De maatcilinder bezit 
voldoende capaciteit om de vlottende materialen volledig onder te dompelen in water.  

 
De diameter van de cilinder wordt, afhankelijk van de korrelmaat D van het granulaat, 
oordeelkundig gekozen zodat alle vlottende materialen in 1 keer kunnen worden 
ondergedompeld en de aflezing toch voldoende relevant kan gebeuren. De plunjer dient 
vrij te kunnen bewegen in de maatcilinder (de diameter van de plunjer verschilt met de 
inwendige diameter van de maatcilinder maximum 2 tot 3 mm). De afleesschaal laat een 
aflezing toe in volume-eenheden met een nauwkeurigheid van 1 cm³ of hoogtes met een 
nauwkeurigheid in mm. 

4 Analyseprocedure 

Het verzamelmonster (veldmonster) wordt genomen in overeenstemming met 
CMA/1/A.14, CMA/1/A.15 en CMA/1/A.18 (analoog aan EN 932-1).  

Met betrekking tot de te nemen monsterhoeveelheden (veldmonster en analysemonster) 
wordt in deze methode afgeweken ten opzichte van de richtlijnen in CMA/2/A.14 en 
CMA/1/A.18. De grootte van het verzamelmonster (veldmonster) bedraagt min. 40 kg.  
 
Het verzamelmonster (veldmonster) wordt met een spleetverdeler gereduceerd tot: 

 - Een analysemonster van minimum 2,5 kg, 
 - Een deelmonster van minimum 1 kg voor de bepaling van het vochtgehalte. 

 
Tenzij anders vermeld worden alle wegingen uitgedrukt in gram.  Voor de fracties met 
een massa lager dan 100 g is een meetnauwkeurigheid van 0,1 g noodzakelijk.  

 
• Weeg het deelmonster voor de bepaling van het vochtgehalte en noteer de massa 

als Mv. Droog het monster in een droogstoof bij 110 (of 40 °C bij asfaltdelen) tot 
constant gewicht en noteer als Md. 

• Weeg de testfractie en noteer de massa als M1. Op basis van het vochtgehalte van 
het deelmonster kan de droge massa van het analysemonster berekend worden. 
Deze massa wordt genoteerd als M2. 

• Breng de testfractie op de zeven van 2 en 0,200 en voer een natte zeving uit. Maak 
eventuele grondklonters met de hand fijn. Maak ook eventueel aan elkaar klevende 
delen los van elkaar. 

• Droog de fracties 0,200/2 mm en > 2 mm.  

• Sorteer uit de fractie > 2 mm de aanwezige niet-vlottende verontreinigingen X  
(zie tabel in Bijlage A.2) en noteer de massa als MX.  

• Sorteer uit de fractie > 2 mm vervolgens het aanwezige glas en noteer de massa als 
MRg. 

• Sorteer uit de fractie > 2 mm vervolgens het aanwezige asbestverdachte 
hechtgebonden en niet-hechtgebonden materiaal en noteer de massa’s 
respectievelijk als MH en MNH. 
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• Breng vervolgens de volledige fracties 0,200/2 mm en > 2 mm in de waterbak. 

Bepaal het volume aan vlottende deeltjes VFL als volgt: verzamel alle vlottende 
deeltjes en spoel af op de zeef van 0,200 mm. Maak eventueel klevende 
verontreiningen los. Droog de vlottende verontreinigingen in een droogstoof bij  
110 °C gedurende een 10-tal minuten en breng ze nadien in een maatcilinder 
gevuld met een gekende hoeveelheid water. De maatcilinder dient voldoende groot 
te zijn zodanig dat het materiaal volledig ondergedompeld kan worden. Gebruik een 
plunjer (dompelaar) voor de volledige onderdompeling van de vlottende deeltjes (zie 
figuur 1). Let op dat de plunjer zelf of lucht niet worden ondergedompeld. 

 
De toegenomen hoogte (H2-H1) is een maat voor het volume van de vlottende 
verontreinigingen VFL. 

     VFL = (H2-H1) * π
4000
D²

 (cm³) 

 
 
Waarbij: 
 

D = de diameter van de maatcilinder (in mm) 
H1 = hoogte van het water in de maatcilinder zonder vlottende deeltjes (in mm) 
H2 = hoogte van het water in de maatcilinder na onderdompeling van de vlottende 

deeltjes (in mm) 
 

 
 

Het volume wordt uitgedrukt in cm³ op 1 decimaal nauwkeurig. 
Indien op de maatcilinder voldoende nauwkeurige gradaties zijn aangebracht in volume-
eenheden, kunnen de volumes rechtstreeks worden afgelezen op de maatcilinder. 

 

5 Berekeningen 

1. Vochtgehalte W: 

W = (Mv – Md) / Mv x 100 (%) 
 
2. Droog gewicht van het analysemonster M2: 

M2 = M1 x (100 – W) / 100  
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3. Vlottende verontreiniging FL: 

FL = 1000 x VFL / M2 (cm³/kg droge stof uitgedrukt tot op 1 decimaal)  
 
4. Niet-vlottende verontreinigingen X: 

X = MX / M2 x 100 (% uitgedrukt tot op 1 decimaal) 
 

5. Gehalte glas Rg: 

Rg =  MRg / M2 x 100 (% uitgedrukt tot op 1 decimaal) 

6. Screening asbest Casbest 
 
Casbest = 106 x [0,15 x MH / M2 + 10 x MNH / (M3)] (mg/kg uitgedrukt tot op 1 decimaal)  
 

6 Analyserapport 

De rapportage gebeurt volgens bijlage B.1. 



COPRO-document : PTV 406 Gerecycleerde bouw- en slooppuingranulaten 
Versie 5.0 van 2013-10-10 18/19 

Bijlage B.1:  Analyserapport 
 

Identificatie van het monster: Labo:

Datum:

Uitvoerder:

Temperatuur droogstoof T °C
Massa nat gewicht deelmonster Mv g
Massa droog gewicht deelmonster Md g
Vochtgehalte W (M v - M d) / M v x 100 %
Massa nat gewicht analysemonster M1 g
Massa droog gewicht analysemonster M2 M 1 x (100 – W) / 100 g
Massa hechtgebonden asbesthoudend materiaal MH g
Massa niet-hechtgebonden asbesthoudend mat. MNH g
Massa niet vlottende deeltjes X Mx g
Massa glas Rg MRg g

Bepaling FL door aflezing meetlat
Diameter maatcilinder D mm
Hoogte waterkolom H1 mm
Hoogte waterkolom + vlottende deeltjes H2 mm
Volume vlottende deeltjes VFL  (H2-H1) x ᴫ x D²/4000 cm³

gehalte vlottende deeltjes FL 1000 x VFL/M2 cm³/kg

Bepaling FL door aflezing op afleesschaal maatcilinder
Volume waterkolom Hc1 ml
Volume waterkolom + vlottende deeltjes Hc2 ml
Volume vlottende deeltjes VFL  (Hc2-Hc1) cm³

gehalte vlottende deeltjes FL 1000 x VFL/M2 cm³/kg

Component
Screening asbest Casbest 106

 x [ 0,15 x MH/ M2  + 10  x MNH/ (M3)]  mg/kg
Niet vlottende deeltjes (totale massa) X M X / M 2  x 100 %
Glas Rg  M Rg / M 2  x 100 %

Rekenblad voor uitvoeren van een COPRO-test voor puinzeefzand
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BIJLAGE C BEPALING VAN HET GEHALTE ORGANISCHE STOFFEN MET 
WATERSTOF-PEROXIDE  

 
1 Principe 

Een aanzienlijk gedeelte van de organische stoffen wordt verwijderd door oxidatie. 
 

2 Monsterneming 

Monsterneming gebeurt volgens de methode beschreven in NBN EN 932-1. 
 

3 Apparatuur 

Men heeft volgend materieel nodig: 

- een droogstoof; 
- een balans met een nauwkeurigheid van 0,01 g; 
-  een warmwaterbad; 
- een dessiccator. 

 
4 Reagens 

Een oplossing van 20 % volumedelen perhydrol, een product dat een oplossing is van 
30 % massadelen waterstofperoxide. 

 
5 Proefmethode 

Droog een monster van 100 g zand in de droogstoof bij een temperatuur begrepen 
tussen 105 en 110 °C tot constant blijvende massa. Als constant blijvende massa 
wordt beschouwd wanneer twee opeenvolgende wegingen, gemeten met een 
tussenpauze van minstens 4 uur, niet meer dan 0,1 % van elkaar verschillen. 
 
Weeg tot op 0,1 g na. Deze massa is M1. 
 
Plaats het gedroogde monster in het heetwaterbad op 85 °C. 
 
Behandel dat monster, onder regelmatig schudden, met 500 cm³ van de 
waterstofperoxideoplossing volgens onderstaande werkwijze: 
- breng eerst 300 cm³ van de waterstofperoxideoplossing aan en laat gedurende  

2 uur reageren; 
-  breng vervolgens 100 cm³ van de oplossing aan en laat gedurende 1 uur 

reageren; 
-  breng een laatste maal 100 cm³ aan en laat gedurende 1 uur reageren. 

 
Droog in de droogstoof bij een temperatuur van 105 tot 110 °C tot constant blijvende 
massa. Laat koelen in de dessiccator. Weeg op 0,1 g na. Deze massa is de massa 
M2. 

 
6 Bepaling van het resultaat 

Het gehalte aan organische stoffen, uitgedrukt in % van de massa van het droge 
zand, wordt gegeven door de formule: 
 

M1  – M  
 M  100 


