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Lagereemissiesvanzinkuit
bouwmaterialen: defeiten
R. K O R E N R O M P , TNO-MEP
A. BLEEKER, TNO-MEP

Rcccurcliteratuurgegevens tonen aandatde a/spoeling vanzinken bouwmaterialen ruim een factor
8benedendeschatting indeVierdeNota Waterhuishouding ligt.Dezinkajspoeling blijkt vooral
afhankelijk van deconcentratievanzwaveldioxide indelucht.Het beleid totvermindering van de
zwaveldioxide-uitstoot blijkt ejéct tesorteren.Delagerea/spoeling wordtookbevestigd doorde
verminderdezinklast vandeNederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Inopdracht vanRIZAendeStichting
DuurzaamBouwmetaalheeft TNOeenonderzoekuitgevoerd naardemeestrecentegegevensmetbetrekkingtotdediffuse emissies
vanzinknaarwatervanuit bouwmaterialen1).
Aanleidingtothetonderzoekwasdealjaren
slependediscussieoverdeomvangvande
zinkemissies naarhet milieu,veroorzaaktdoor
bouwmaterialen (zieookhetartikel 'Lessenuit
beleidsimpasserondzinkemissies'inH20nr,4
van23februarij.L).
Omdezediffuse emissies tekunnenberekenen moeteneerstdtiestappen worden
uitgevoerd:allereerstdient eenschattingte
wordengemaaktvanhetblootgesteldeoppervlak(hoeveelzinkenverzinkte materialen zijn
blootgesteld aandeatmosfeer?).Detweede
stapishetbepalenvandecorrosiesnelheid.In
ditverband kanoverigensbeterworden
gesproken vanafspoelsnelheid, eenmaatdie
aangeeft hoeveelzinkwerkelijk inhet milieu
terechtkomt.Dederdestapishetbepalenvan
deroutediedeemissiesnaarhetmilieu
nemen:watkomtindebodem,het oppervlaktewaterenhetslibvanderioolwaterzuiveringsinstallatie terecht.Vervolgenskande
emissieworden berekend.
Deberekeningen kunnen wordengeverifieerd doorvergelijking metdegemetenzinkvrachten vande rioolwaterzuiveringsinstallatie.Omdatdeafspoeling delaatstedecennia
aanzienlijkterugliep,ondersteunt eenvergelijkingvandegehanteerdemethode.
Hetonderzoekvaltuiteen invierstappen
diehierondersamengevat wotden.
Stap 1:berekening vanhet blootgestelde

oppervlak
Inhetverledenzijn diversestudies
verficht naarhetopgesteldeoppervlakzink.
Uiteenliteratuuronderzoek kwamnaarvoren
datdieondetzoekenechterallemaal verwijzen
naartweeonderzoeken beginjaren negentig2M.Inlaterejaren ishetblootgesteld oppervlaksteedsgeschatdoordeoudeliteratuurwaardenaandehand vanCBS-sratistiekente
extrapoleren.Voordezestudieisgebruik
gemaakt vandeeerdereschattingen envan
nieuweschattingen opbasisvan marktinformatievandeverzinkerijen en zinkwalserijen.
Herschattenvandehoeveelheid materiaal
dieblootgesteldisaan atmosferische corrosie
isnieteenvoudig.Ermoetrekeninggehouden
wordenmeteengrootaantal factoren.
Uitgaandevandeverkoopstatistieken moet
wordengerekend metdegemiddeldelevensduur(hoelangblijft hetmateriaalblootgesteld?)enveranderingen daarindoor factoren
dienietsamenhangen metdekwaliteitvan
hetmateriaal(bijvoorbeeld vervroegdevervanginginverband metverbouwingen),blootgesteldoppervlakpettonmateriaalenwijzigingendaarindoorveranderende toepassingen
indeloopvandetijd.
Voordakgoten bijvoorbeeld ishetpercentagevanhetoppervlakvaneengoordar
werkelijk afspoelt belangrijk voordeschatting.Doordewijzevanconstrucriekomrniet
deheledakgootincontact metwatet.Verondersteld wordtdathetomongeveer92procenr
gaat.Gecombineerd metgegevensoverde
productieendeafzet vanhetgootmateriaalis
eenscharringgemaaktvanhettotaalin

Nederland blootgesteldeoppervlak.Deze
schattingen zijn vergelekenmet schattingen
opbasisvanandereonderzoeken.De cijfers
liggenaanzienlijk hogerdan inhetverleden.
Deschattingvangewalstzink,toegepastop
daken,isdaarentegen veellager.Persaldo
resulterendemeest recenteschattingen(voor
1998)ineenietskleiner blootgesteld oppervlak
van30km2.
Voorverzinkt staalgeldtdatdooreen
toenamevanhetgebruik vangecoarmateriaal
(hetzogenaamdeduplex-systeem)degroeivan
hetblootgesteld oppervlakrelatiefminder
toeneemt dandegroeiinhergebruikvan
verzinkt sraal.Daarnaastisindezestudievoor
heteetstkririschgekekennaarhetdeelvan
hetverzinkt staaldatookdaadwerkelijkis
blootgesteldaandeatmosferischecorrosie.In
debouwisbijvoorbeeld eenforsdeelvanhet
oppervlakvanverzinkt stalendelenopgenomen indemetsel-ofbetonconstructieen
daardoor nietblootgesteld aanafspoeling.De
ruweennietonderbouwde schattingen uit
hetverledenbleken bijnadere beschouwing
overhetalgemeen rehoog.Deschattingvoor
1998 vanherrotaalaanatmosferische afspoelingblootgesteld verzinktstaal bedraagt
48 km2.
Samenvattend kangesteldwordendar
nieuweschattingen zijngemaakt voorhet
totaalblootgesteldoppervlakzinkinNederlandopbasisvanverbererdeschattingenvan
defractie blootgesteld oppervlakperproducttypeennieuweschattingen vandehoeveelheid materiaaldieinNederlandwordtafgezet.Denieuwecijfers komencirca20procent
lageruitdande,voordegroeigecorrigeerde,
schartingenuit hetverleden.
Stap 2:Vaststellen van desnelheid van zinkverlies
Atmosferische corrosievanzinken
verzinkrsraalresulreerrinemissievanzink
naarhetmilieu.Ditgebeurr intweestappen.
Indeeerstestapgaat metallisch zinkoverin
Zn2+,aanhetoppetvlak vastgelegd inslecht
oplosbarezinkcarbonaten,dezogenaamde
patinalaag.Dezeeetstestapisdeeigenlijke
corrosiestap.Indetweedestapgaateendeel
vandepatinalaag inoplossingonderinvloed
vanonderanderezuredepositie.Dezetweede
stapwordtdeafspoeling,ofde run-off
genoemd.Desnelheid vandezetweedestap
bepaaltdewerkelijkefluxvanzinknaar het
milieu.
Alsbladzink ofverzinkrstaalwordttoegepast,verdwijnt langzaamhetglanzende
oppervlakenmaaktplaatsvoordebekende
doffe zinkkleur:depatinalaag wordropgebouwd.Desnelheid vandecorrosie,datwil
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zeggen de opbouw van de patinalaag, neemt
geleidelijk afmet de tijd totdat zich een laag
met constante dikte gevormd heeft. Corrosie
wordt in de praktijk gemeten door degehele
patinalaag wegteetsen,zonder het onderliggende zink aan te tasten.Zulke corrosiemetingen geven echter niet deafspoeling weer.Als
regenwater over de patinalaag stroomt, lost
slechts een klein deel van de patinalaag op.
Daarbij laten metingen zien dat de afspoeling
gedurende degehele levensduur van een
object nagenoeg constant blijfft). Het zal
duidelijk zijn dat bij de blootstelling van
nieuw zink de opbouw van depatinalaag (de
corrosie)aanvankelijk aanzienlijk sneller
verloopt dan de afspoeling. Het is gebleken
dat de corrosiesnelheid pas na velejaren gelijk
wordt aan de afspoelsnelheid.
Aangezien in het verleden de aandacht
vooral uitging naar de corrosiesnelheid, is bij
het berekenen van deemissies van zink naar
het milieu ten onrechte gebruik gemaakt van
meetgegevens die betrekking hebben op de
corrosiesnelheid. In 151518 en 19519 zijn onderzoeksprogramma's voltooid diede werkelijke
afspoelsnelheid in beeld brengen4s). Daaruit
blijkt dat gedurende deeerstejaren de afspoelsnelheid ongeveer tweederde bedraagt van de
corrosiesnelheid.
Deafspoeling issterk afhankelijk van een
aantal factoren zoals de windsnelheid, de
blootstelling aan vochtigheid en atmosferische verontreinigingen, waarvan het zwaveldioxidegehalte in de lucht één van de belangrijkste is.
Omdat voor Nederland de windsnelheid
en het vochtgehalte niet sterk variëren over
een periode van enkelejaren, wordt de verandering van de corrosiesnelheid m hoge mate
bepaald door veranderingen in hetgehalte aan
zwaveldioxide in de lucht. Deinvloed hiervan
op de afspoelsnelheid is in metingen vastgesteld11'1.Deze iszeer aanzienlijk. Aangezien
sinds dezeventigerjaren het'milieubeleid
voor het verminderen van deemissies van
zwaveldioxide zeer effectief geweest is,is de
concentratie in de lucht tegenwoordig veel
lager dan in het verleden*).Derelatie tussen
zwaveldioxide in de lucht en de afspoelsnelheid (zieafbeelding 1)geeft aan dat de huidige
afspoeling nog maar een tiende isvan die van
enkele tientallenjaren geleden. Rond 1975
werden corrosiesnelheden gemeten van omstreeks 20tot 30gram per vierkante meter per
jaar. DeNederlandse emissieregistratie heeft
zich,tot voot kort, op dezeuit het verleden
bekende waarde gebaseerd. Uit de laatste
metingen blijkt dat de werkelijke afspoelsnelheid in 1998twee tot driegram perjaar
bedraagt. Naar aanleiding van dit onderzoek
is deofficiële Nederlandse emissieregistratie
16'
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Corrosiesnelheid van zink
(Odnevall&Verbiest-1998)'
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Afspoelsnelheid van zink
(OdnevallSVerbiest-1998)

Afspoeling (um/jaar)= 0,19 + 0,023*[SO 2 ] (ug/m 3 )
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Deafhankelijkheid vandecorrosiesnelheidendeajspoelingvanzinkvandeconcentratiezwaveldioxideinlucht.

inmiddels aan deze lagere afspoelsnelheid
aangepast').
Stap 3: Vaststellen van de route van de
emissies naar het milieu
Zink dat afspoelt van bladzink of
verzinkte materialen, komt uiteindelijk in de
bodem, het oppervlaktewater ofwordt met
regenwater afgevoerd naar het riool. Een
essentiële stap in deschattingen isderhalve de
schatting van de verdeling over dezedrie stromen.
Deverdeling van de afspoeling over de
diverse milieu-compartementen (deemissieroute) isafhankelijk van het type product (een
dakgoot geeft een andere verdeling dan een
lantaarnpaal) en van de locatie (bijvoorbeeld
binnen debebouwde kom ofdaarbuiten).
Daarnaast maakt het uit ofeen toepassing
afwatert via een normaal rioolstelsel of via een
gescheiden rioolstelsel,rechtstreeks op het
oppervlaktewater loost. Op basis van recente
schattingen en gegevens over deverdeling van
afstromend regenwater op industrieterreinen
en stedelijke omgeving isgekomen tot een
verdeling per type productgebruik.
Stap 4:De cmissieberekemiujeii
Met behulp vandeemissieroure,het per
toepassing blootgesteld oppervlak en de
afspoelsnelheid werd de uiteindelijke zinklast
voor de diverse milieucompartimenten vastgesteld.Vanwege de verschillen in de plaatselijke
concentratiezwaveldioxide in de lucht werd
Nederland in twee regio's onderverdeeld:
Zeeland, Zuid-Holland en eenderde van
Noord-Brabant met de hoogste zwaveldioxide-concentratie (11Mg/m3)en derest van
Nederland met de laagste concentratie

[6|jg/m3).Voordeze regio's bedraagt de berekendejaarlijkse afspocling respectievelijk drie
en tweegram zink per vierkante meter. Viade
bevolkingsdichtheid in deze regio's,dieaan de
mate van industtialisatie blijkt te zijn gekoppeld, werd het per regio opgesteld oppervlak
berekend. De berekende milieulast als gevolg
van het gebruik van zink blijkt aanzienlijk af
te wijken van vroegere schattingen, zoals
bijvoorbeeld gehanteerd in de Watersysteemverkenningen?!.
Deze cijfers geven een lager beeld van de
afspoeling dan de rot dusverre gehanteerde
emissiecijfers, zoals RIZAen RIVMeerder
hanteerden onder andere bij de voorstudies
voor deVierdeNota Waterhuishouding?)(de
WSV-studies) en bij de officiëlejaarlijkse emissieregistratie. Bij nadere beschouwing blijken
deverschillen vooreengroot deel terug te
voeren op de lagere afspoelsnelheden van zink
gebruikt in de bouw.Deverschillen als gevolg
van de afwijkende aannamen ten aanzien van
blootgesteld oppervlakte en emissieroutes zijn
klein ten opzichte van het effect van de verlaging van de afspoelsnelheid.

Afname zinkbelasting van de rwzi
Desterke vermindering van de afspoeling
van zink blijkt ook waarneembaar tezijn in de
zinklast van de rioolwaterzuiveringsinstallaties8).In een aantal gemeenten (Vlaardingen, Kollumerwaard, Bilthoven, Wijnandsrade en Wieringerwerf) staan rwzi's in de
onmiddellijke nabijheid van meetstations voor
zwaveldioxide in lucht. Het betreft hier zuiveringsinsrallaties met weinig industriële belasting.Tussen 1980en 1997kon in aldezegevallen een rechtstreekse relatie russen het gemeten zwaveldioxidegehalte en de zinklast van de
betreffende rwzi worden vastgesteld. Ook voor
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slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Dezinkvracht blijkt zeergoed te correleren
met de concentratie van zwaveldioxide in de
lucht8).Vastgesteld kan worden dat het beleid
tot vermindering van zwaveldioxide-emissies
niet alleen geleid heeft tot vermindering van
dezure regen, maar dat hierdoor bovendien de
zinkafspoeling belangrijk gedaald is.«

Zn/CZV
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heelNederland lijkt dit mogelijk door het
chemisch zuurstofverbruik (CZV)met de
totale zinklast te vergelijken. Het CZVis een
maat voor de hoeveelheid organisch materiaal
in het rioolwater en daarmee een indicator
voor het aantal aangesloten woningen, onder
de aanname dat het overgrote deel van het
CZVafkomstig is van huishoudens. Afbeelding
2 geeft dezerelatie weer voor deperiode198119517. Sinds 1980is een duidelijke afname te
zien van de hoeveelheid zink die aangevoerd
wordr naar de rwzi's inNederland ten
opzichte van de hoeveelheid organisch materiaal in het verwerkte rioolwater. Omdat het
organisch materiaal (gemeten als CZV)evenredig isaan het aantal woningen, blijkt dat de
zinklast per woning aanzienlijk moet zijn
gedaald. Dit bevestigt de resultaten van de
afspoelingsstudie.

Onzekerheden
In de studie zijn ook schattingen gemaakt
vandeonzekerheden in deverkregen cijfers.
Sommige basisgegevens zijn namelijk onzeker.
Dat geldt met name voor deschatting van het
blootgesteld oppervlak (circa 20procent) en de
verdeling van dezinkstroom over de milieucompartimenten water en bodem. Het is

Tabel1:

wenselijk om hiernaar nader onderzoek te
doen. Ook al isde onzekerheid in sommige
factoren groot (ten opzichte van de afname van
de afspoelsnelheid met één grootte-orde), relatiefblijft het effect van deze onzekerheid
marginaal.
Deverkregen gegevens boden voldoende
aanleiding om de huidige schattingen van de
emissieregistratie kritisch tegen het licht te
houden. Dat is inmiddels gebeurd?;.In de
nieuwe emissieregistratie isde lagere afspoelsnelheid overgenomen. Debelangrijkste afwijking ten opzichte van de onderhavige studie
bestaat uit een andere inschatting van de
verdeling van afgespoeld zink over de compartimenten bodem en water.
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Conclusie
Debelangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de emissies van zink uit bouwmaterialen op grond van de meesr recente
kennis en schattingen over blootgesteld oppervlaken afspoelsnelheid duiden opeen fors
lagereemissie van zink uit bouwmaterialen
dan tot voor kort werd aangenomen. De
vermindering van de afspoeling van bouwzink
in het verleden blijkt te worden ondersteund
door de afname van de hoeveelheid zink in het

Resultaatvergelijking metdeschatting"'tdeWatersysteemverkenningen(WSV)uit 1996".
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