Toepassing vanhydrocyclonage bijbaggerwerkzaamheden
kan besparing opleveren

1. Opleiding
Het uitvoeren van baggerwerken isde laatste
jaren steeds moeilijker geworden. Doordat
baggerspecie verontreinigingen bevat,
worden aan opslag van de specie steeds
strengere eisen gesteld. Ermoeten lange
procedures (bijvoorbeeld in het kader vande
Wet opde Ruimtelijke Ordening) worden
doorlopen endure voorzieningen worden
gerealiseerd bij de inrichting van depots.
Deze problemen ontstaan vooral daar waar
sterk verontreinigde specie moet worden
gebaggerd.
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Al enkele jaren wordt onderzoek gedaan
naar mogelijke oplossingen voor deze
problemen. Een echte oplossing is het
volledig saneren van alle verontreinigingsbronnen (punt- endiffuse bronnen),
waardoor geen verontreinigde baggerspecie
meer ontstaat. Een dergelijke volledige
sanering isechter niet op korte termijnte
realiseren.
Er zijn dus voorlopig twee soorten locaties
waar sterk verontreinigde specie gebaggerd
moet worden, namelijk de locatieswaar de
bronnen nog niet gesaneerd zijn, ende
locaties waar alwel gesaneerd is,maar waar
nog verontreinigde specie ligt alsgevolgvan
lozingen inhet verleden.
Sinds 1983 wordt daarom onderzoek gedaan
naar mogelijkheden om verontreinigde
baggerspecie teverwerken. Dit onderzoek
heeft geresulteerd ineen algemeen verwerkingssysteem (afb. 1).Het verwerkingsproces bestaat uit scheiden, gevolgd door
ontwateren en/of reinigen. Scheiden-ontwateren reduceert het volume, terwijl
scheiden(-ontwateren)-reinigen het verontreinigingsgehalte verlaagt.

Samenvatting

Sinds 1983 wordt onderzoek gedaan naar deverwerking van verontreinigde
baggerspecie. Een eerste stap van het verwerkingsproces kan het scheiden vande
opgebaggerde specie zijn, met behulp van hydrocyclonen. Ditresulteert ineen schone
zandfractie eneen verontreinigde subtractie. De zandfractie, die een hoog
droge-stofgehalte heeft, kan worden hergebruikt. De subtractie moet vooralsnog in
depot worden gezet. Na ontwateren ishet volume hiervan echter veelkleiner dan het
oorspronkelijke volume, hetgeen de depotkosten kan beperken.
Hydrocyclonage isal een aantal keren met succes inde praktijk toegepast. Het isdan
ook zinvol om voor baggerprojecten, waarbij sterk verontreinigde specie gebaggerd
'moet worden, van tevoren tebekijken oftoepassing van hydrocyclonage besparingen
kan opleveren.

Hydrocyclonage isgeschikt gebleken als
scheidingstechniek.
In ditartikel wordt een beschrijving van het
proces gegeven eneenoverzichtvandetotnu
toe uitgevoerde baggerprojecten waarbij
hydrocyclonage istoegepast. Verder zal
geprobeerd worden om aan tegeven wat de
randvoorwaarden zijn voorde toepassingvan
het proces.

die ontstaan worden de zwaardere deeltjes
(zand) naardewandgeslingerd.Deze verlaten
de hydrocycloon aan de onderzijde
(onderloop). Het resterende deel vande
ingaande stroom keert om en verlaat de
hydrocycloon aan de bovenkant (bovenloop).
Op deze wijze iseen scheiding gerealiseerd
op basis van het gewicht van de individuele
deeltjes.

2. Hydrocyclonage
De toepassing van hydrocyclonage voorde
scheiding van baggerspecie isgebaseerd op
het feit dat verontreinigingen zich vooral in
de fijne fractie bevinden. Metalen hechten
vooral aan het oppervlakte van deeltjes,
zodat kleine deeltjes (die relatief een groot
oppervlak hebben) relatief veel metalen
kunnen bevatten. Bij organische verontreinigingen speelt behalve het oppervlak ook
nog het gehalte aan organische stof een rol,
want organische verbindingen voelenzichhet
beste thuisbijandereorganische verbindingen
(like dissolves like).Organische stof komtin
baggerspecie vaakvoorindevormvan stukjes
houten dergelijke, ofalsorganischestof inde
kleinere minerale deeltjes.

Een hydrocycloon kan suspensies scheiden
met een droge-stofgehalte van minder dan
2 5 % (w/w). Indepraktijk wordt nahet
baggeren water aan de specie toegevoegd,
voor een optimale werking van de hydrocycloon. Erwordt dan gewerkt met een
droge-stofgehalte van 10à 15% (w/w).
In het algemeen zullen degrootste deeltjes in
de onderloop terechtkomen. Voor organisch
materiaal gaat dit niet altijd op. Stukjes hout
bijvoorbeeld, die relatief groot zijn, zullen

In afb. 2iseen hydrocycloon afgebeeld.
De invoer van de opgebaggerde suspensie
vindt tangentieel plaats. Hierdoor gaat het
materiaal in een ronddraaiende beweging
naar beneden. Door de centrifutiaalkrachten

Afb. 1- Schema voor de verwerking van waterbodems.
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door hun lage soortelijk gewicht toch inde
bovenloop terechtkomen.
Een hydrocycloon wordt onder andere
gekenmerkt door zijn scheidingsdiameter.
Dit isde diameter van de minerale deeltjes
die voor 5 0 % in de bovenloop en voor 50%
in de onderloop terechtkomen. Er zijn
hydrocyclonen op de markt die kunnen
scheiden met een scheidingsdiameter van
10 tot 250 micron.
De werking van een hydrocycloon in een
bepaalde situatie wordt gekenmerkt door de
scheidingsefficiëntie (E). Dit ishet percentage van het materiaal dat als onderloop
de hydrocycloon verlaat. Bij toepassing op
baggerspecie moet de droge-stofscheidingsefficiëntie (E d s ) zo groot mogelijk zijn,
terwijl de scheidingsefficiëntie voorde
verontreinigingen (E x )zolaagmogelijk moet
zijn. Deze scheidingsefficiënties worden bij
een gegeven samenstelling van de baggerspecie bepaald door de werkelijke scheidingsdiameter. De werkelijke scheidingsdiameter
kan worden beïnvloed door keuze van de
hydrocycloon en door procesparameters als
de invoerdruk en de invoerconcentratie.

verzamelt zal de flap opengaan zodra het
gewicht van dit zand groot genoeg isom de
onderdruk te overwinnen. Indien de invoer
van de separator geen zand bevat, gaat de
flap dus niet open. Bij een 'normale'
hydrocycloon komt er indat geval water met
fijn materiaal (en verontreinigingen) uit.
De rubber flap heeft dus tot gevolg dat
de kwaliteit van het zand niet verandert
als de invoer (deeltjesgrootteverdeling,
concentratie, etc.) verandert. Dit in tegenstelling tot een 'normale' hydrocycloon.
In dit artikel zullende termen 'hydrocycloon'
en 'separator' naast elkaar worden gebruikt.
Gezien bovengenoemd voordeel zal voor
praktische toepassingen een separator het
meest geschikt zijn.
Met een hydrocycloon wordt dus in essentie
(schoon) zand uit baggerspecie gehaald,
waardoor de hoeveelheid (verontreinigde)
droge stof die in een depot moet worden
gebracht kleiner is. Een probleem hierbij is
echter, dat vrijwel al het water met deze
verontreinigde droge stof meekomt. Zonder
ontwatering kan nauwelijks met een kleiner
depot gewerkt worden. Het isdaarom nodig
om eerst in een tijdelijk (groter) depot de
bovenloop te ontwateren.
Alternatieven voor dit tijdelijke grotere
depot zijn bijvoorbeeld versneld natuurlijk
ontwateren inhetdefinitieve (endus kleinere)
depot of mechanisch ontwateren. In de
praktijk zal altijd een gedeeltelijke ontwatering in hetdepot plaatsvinden tijdens het

Voor de scheiding van baggerspecie wordt in
de praktijk een variant vaneen hydrocycloon
gebruikt, de Linatex-separator. Dit apparaat
is aan de onderkant afgesloten met een
rubber flap. In de separator heerst onderdruk, die wordt veroorzaakt doordat de
bovenloop via een hevel wordt afgevoerd.
Door de onderdruk wordt de rubber flap
gesloten. Als zich onderin het apparaat zand

TABEL I- Resultaten vanpraktijktoepassingen van hvtlroevelonage.

Project

Barendrei:ht
[ut. M
1985

Roosendaal
[lit. 2]
1986

Nijkerk
[lit. 3.4]
1986

Dordrecht
19S7

Proces*

1

2

3

4

Capaciteit fm1 hr)

2(1

IS

300

300

Scheidingsdiameter (micron)

20
metalen,i .lie

50 - 60
olie. metalen

50-60

50-60

PAK

PAK. metalen

50%

20'",,

70'!',,

60",,

metalen:
± 15%

metalen:
1 - 5%
olie:
± 0.5"-,,
Zn: 63
Cu: IS
Cd: 0.2
olie: 93

I'AK:
5 - 10%

PAK:
± 5 "'i,
metalen:
± 10"',,

PAK:
1 - 23)

PAK: 0.33
Zn: 150
Cu: 3,S
Cd: 0.9

Verontreiniging
Eds"
EN"

Concentratie in /and
(mg'kg)

Zn: 169
Cu: 2S
Cd: 1.8

1 Proefinstallatie, opgebouwd uit een voorraadbassin, een voorscheider (CBC - Circulating Bed Classifier}, een
bufferbassin en hydrocyclonen. Een CBC alsvoorscheider heeft een zelfde effect als het gebruik van een Linatex
separator in plaats van een hydrocycloon: minder gevoelig voor wisselingen in de invoer.
2 Installatie opgebouwd uit een separator en een zeefbandpers. Alle deelstromen zijn steekvast afgevoerd.
3 Installatie opgebouwd uit een zeefbak. drie Separatoren,een slibtank en een slibdepot. In de persleiding naar het
depot isvlokmiddel gedoseerd, om een snelle eerste bezinking te krijgen, waardoor het water snel afgevoerd kon
worden.
4 Zie 3. Het slibdepot ishier vervangen door een beunbak. waarin de bezinking van de fijne fractie plaatsvond.
* F-0s — scheidingsefficiëntie voordedrogestof.ditishet percentage vandedrogestofdat alsonderloop (zandfractie)
de hydrocycloon verlaat.
hoeveelheid in de onderloop
scheidingsefficiëntie
100",,
hoeveelheid in de invoer
= scheidingsefficiëntie voor de verontreinigingen, dit ishet percentage van de verontreinigingen dat met de
onderloop de hydrocycloon verlaat.

volspuiten. Er zal altijd geprobeerd worden
om zo snel mogelijk het bovenstaande water
af te voeren.
Het zand isover het algemeen zo schoon, dat
het hergebruikt kan worden.
Als voordelen van hydrocyclonage kunnen
worden genoemd:
- er kan uiteindelijk met een kleiner depot
worden volstaan voor het opslaan van het
verontreinigde deel van de baggerspecie;
- een deel van de baggerspecie (de zandfractie) zalvaak kunnen worden hergebruikt,
dit bespaart primaire grondstoffen
(verminderde noodzaak tot ontgronden);
- de verontreinigingen worden geconcentreerd in een deelstroom, waardoor
verwerking (later) eenvoudiger wordt
(milieuhygiënisch voordeel).
Naast bovengenoemde voordelen kunnen de
volgende nadelen worden genoemd:
- doordat water wordt toegevoegd, voordat
het materiaal de hydrocycloon ingaat, terwijl
het zand vrijdroog wordt afgevoerd, bevat de
verontreinigde stroom veel water (tussen
85 en 9 5 % (w/w), zodat ontwaterd moet
worden, wil er een volumewinst optreden;
- door een concentratie van de verontreinigingen wordt het gehalte aan
verontreinigingen in mg/kg droge stof hoger.
Er kan specie ontstaan met concentraties die
hoger zijn dan de grenzen die inde Wet
Chemisch Afval (WCA) zijn gesteld.
Dit brengt met zichmee dat extra maatregelen genomen moeten worden bij de
berging van dit materiaal. Concentreren is
voor het milieu een gunstige zaak, maar kan
in dit soort gevallen een verhoging van de
kosten met zich meebrengen.
3. Praktijkervaringen
Tabel Igeeft een overzicht van projecten
waarbij op praktijkschaal hydrocyclonage is
toegepast. De gepresenteerde gegevens zijn
deels ontleend aan eigen onderzoek, deels
aan informatie van bedrijven.
De verschillende projecten hadden een
verschillend doel.
Het doel van het eerstgenoemde project was
het vergroten van de hoeveelheid specie die
in de Slufter geborgen kanworden (de specie
die destijds inBarendrecht werd opgespoten,
was klasse 2/3,materiaal dat nu in de Slufter
geborgen wordt). Door de manier van vullen
van de Slufter en door de geringe hoeveelheid
zand ( > 63 /j.m)dieindespeciezat,heeft het
onderzoek niet geresulteerd in het toepassen
van een scheiding bijhetbergen inde Slufter.
In Roosendaal washet grootste probleem de
depotruimte. In de buurt van de te baggeren
haven wasgeen ruimte beschikbaar. Hier is
gekozen voor een route via mechanische
ontwatering. De verwerkingsinstallatie stond
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op de kade opgesteld. Zand en slib zijn
steekvast afgevoerd. De hoeveelheid zand
die uit de specie kon worden afgescheiden,
was erg klein. De volumereductie isbereikt
door het ontwateren. Slechts 34% van het
gebaggerde volume isals slibkoek van de
zeefbandpers naar een gecontroleerde
provinciale stortplaats afgevoerd. Voordeel
van hydrocyclonage isin dit geval het feit dat
aan de zeefbandpers een homogener
materiaal kon worden aangeboden, hetgeen
de ontwatering verbeterde.
In Nijkerk wasevenals bijhet eerstgenoemde
project een volumereductie de reden voor het
gebruik van de Separatoren. Er was depotruimte beschikbaar dicht bij de te baggeren
vaart. Deze ruimte was niet groot genoeg
voor opslag van al het materiaal. Het schone
zand dat er uitgehaald is.isgebruikt als
ophoogzand. De totale hoeveelheid te
bergen droge stof isverminderd, echter de
volumereductie isook hier pas bereikt na de
ontwatering.
Behalve bovengenoemde projecten ishydrocyclonage van baggerspecie nog niet in de
praktijk uitgevoerd. Wel isdoor een aantal
gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders
interesse getoond in de methode. De uitvoerende bedrijven hebben voor verschillende
projecten vooronderzoek gedaan. In een
aantal gevallen isdaarna besloten om toch op
de traditionele manier de specie te baggeren
en in depot te zetten. Dit gebeurde voornamelijk uit (korte termijn) economische
overwegingen. Toepassing lijkt dusvoorlopig
alleen voorbehouden voorgevallenwaarecht
geen depotruimte is.Naarmatede problemen
bij het verkrijgen en inrichten van depotruimte groter worden, zal de scheiding
aantrekkelijker worden.
Een afweging op nationaal niveau, waarbij
beleidsuitgangspuntewn als 'hergebruik van
afvalstoffen', 'verminderen van ontgrondingen' en 'concentratie van verontreinigingen' een rol spelen, wordt
momenteel nog niet gemaakt. Er wordt per
project een economische afweging gemaakt
op basis van de beschikbare depotruimte.

TABKI. 11 - Depotgrooitc met en zonder hydrocyclonage
Sit unieI

Sit latie II

In sim

% > 50 /un
% d.s.
Depotgrootte (IO3 m')
zonder scheidon
met scheiden

60
50

30
30

115
46

60
42

Uitgangspunten:
- twee verschillende soorten baggerspecie qua deeltjesgrootteverdeling en dientengevolge ook qua in situ
droge-stot'gehalte
- 50.000 m 3 specie die gebaggerd moet «orden
- depotgrootte isafgestemd op bergen met de
droge-stot'gehalte van 30"',).

gemaakt moeten worden, waarbij depotkosten tegen de proceskosten moeten
worden afgewogen.
- Kwaliteit van de specie.
Het absolute gehalte aan verontreinigingen
(uitgedrukt in mg/kg droge stof) isin de
bovenloop (fijne fractie) altijd hoger dan in
het uitgangsmateriaal. Hieraan zal aandacht
geschonken moeten worden in verband met
extra maatregelen die moeten worden
genomen als bijvoorbeeld de grenzen van de
WCA worden overschreden. Als de specie
ook zonder scheiding al onder de WCA valt,
verandert er wat dit betreft niets.
- Ontwatering.
Zoals uit het voorgaande duidelijk is
geworden, wordt door toepassing van de
scheiding op zich nog geen volumereductie
bereikt. Omdat al het water met de fijne
fractie meegaat zal er een ontwateringsstap
moeten volgen. Dit kan een natuurlijke of
een mechanische ontwatering zijn.
Natuurlijke ontwatering zonder extra
handelingen kan worden toegepast als een
tijdelijke (enkele jaren) depotruimte
beschikbaar is.Na ontwatering isdan een
volumereductie bereikt en kan het slib in een
kleiner depot definitief worden geborgen.
Hierbij moet wel rekening worden gehouden
met de kwaliteit van het slib in relatie tot de
inrichting van het depot (folies en dergelijke).

- Kwaliteit van het zand.
Voor hergebruik vanzand worden niet alleen
milieuhygiënische, maarook civieltechnische
eisen gesteld. Deze laatste eisen hebben
betrekking op de deeltjesgrootteverdeling
(% < 63 en % < 2 micron) en op het
humusgehalte [lit. 5, 6], Zand uit baggerspecie die gescheiden ismet een scheidingsdiameter boven 50 micron blijkt te kunnen
worden gebruikt alsophoogzand en ineen
zandbed. Het zand uit het Rotterdamse
havenslib (zie tabel I, Barendrecht), is
ongeschikt om in de weg-en waterbouw te
worden toegepast. Bij het opzetten van
baggerprojecten waar een scheiding wordt
toegepast, dient met dit aspect rekening te
worden gehouden. Alleen scheiden met een
hoge scheidingsdiameter levert zand op dat
goed gebruikt kan worden.
5. Invloed op depotruimte en opde kosten
De invloed van hydrocyclonage op de
hoeveelheid depotruimte die nodigis,wordt
in tabel II voor twee verschillende soorten
baggerspecie weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat de benodigde depotruimte kleiner wordt alseen scheiding wordt
toegepast. Uiteraard isde volumewinst
groter als er meer zand uit de baggerspecie
gehaald kan worden, dus alsde specie meer
grove delen bevat.
Uit afb. 3 kan een indruk worden gekregen
over de beïnvloeding van de kosten van een
baggerwerk door de toepassing van
hydrocyclonage.

Afb. .1 - Invloed van hydrocyclonage op buggerkosten.

4. Randvoorwaarden voor het toepassen
van hydrocyclonage inde praktijk
Zoals uit bovenstaande projecten blijkt is
hydrocyclonage toepasbaar bij de uitvoering
van baggerwerkzaamheden. Het isechter
niet altijd zinvol om het proces toe te passen.
Hieronder worden enkele randvoorwaarden
genoemd voor de toepassing:
—Deeltjesgrootte van de specie.
Als de specie weinig grof materiaal
( > 6 0 micron) bevat zaldereductie van het te
bergen volume niet groot zijn.
Er zal een afweging op basis van kosten

Mechanische ontwatering vergt minder
ruimte. Een nadeel van mechanische
ontwatering isechter de lage capaciteit:
50 m 3 /hr (per apparaat) lijkt de maximaal
haalbare capaciteit op dit moment.
Een tussenweg isversneld natuurlijk ontwateren. Dit kan betekenen datvlokmiddelen
worden toegepast, of dat door drainage de
ontwatering wordt versneld. Bij het laatste
zal het dichtslibben van drainageleidingen
door de aanwezigheid van alleen maar fijn
materiaal een probleem kunnen zijn.

zondef
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De kosten van een baggerwerk zonder
scheiden zijn globaal de baggerkosten en de
depotkosten. Er is uitgegaan van een vast
bedrag aan depotkosten per m3 te baggeren
materiaal. De hoogte van de horizontale lijn
zal per regio en eventueel per baggerwerk
verschillen.
Als hydrocyclonage wordt toegepast, blijven
de baggerkosten hetzelfde. Als vaste kosten
daar bovenop komen de kosten van hydrocyclonage. De depotkosten zullen omlaag
gaan, omdat minder specie geborgen hoeft te
worden. Hoeveel de depotkosten omlaag
gaan hangt afvande hoeveelheid zanddieuit
de specie gehaald kan worden. Ergens zullen
de twee lijnen elkaar snijden.
Bij de assen zijn met opzet geen getallen
aangebracht, omdat de bedragen per depot
en per soort baggerwerk veel kunnen
verschillen. Naar verwachting ligt het
snijpunt van de twee lijnen, afhankelijk van
het baggerproject, tussen 30 en 60% deeltjes
groter dan 63 /im.
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Per baggerproject zal een afweging gemaakt
moeten worden op basis van het milieurendement, de beschikbare ruimte en de
financiën.
6. Conclusies
Het scheiden van baggerspecie inzandenslib
is technisch geen probleem meer. Bij de
afweging over toepassen van een scheiding
moet vooral aandacht worden besteed aan:
de hoeveelheid schoon zand die uit de specie
gewonnen kan worden, de kwaliteit van dat
zand (milieuhygiënisch en civieltechnisch),
de kwaliteit van de verontreinigde stroom
(inrichting van het depot in relatie tot de
gehaltes aan verontreinigingen), en de toe te
passen ontwateringsmethodiek.
De methode die uiteindelijk wordt gekozen,
zal afhangen van de plaatselijke situatie.
Het zal altijd een afweging zijn van kosten,
milieuverdienste, hergebruiksmogelijkheden
en beschikbare ruimte.
Om deze afweging te kunnen maken is altijd
een vooronderzoek nodig,waarbij informatie
wordt verkregen over de deeltjesgrootteverdeling van de specie en over de te
verwachten hoeveelheden verontreinigingen
in de deelstromen na hydrocyclonage.
Toepassing zalvoorlopigvooral plaatsvinden
in gevallen waar echt geen depotruimte is.
Naarmate deproblemen bijhet verkrijgen en
inrichten van depotruimte groter worden, zal
de scheiding vaker toegepast gaan worden.
Samenvattend:
Hydrocyclonage zal vaker toegepast gaan
worden, naarmate
1. er meer zand in de specie zit
2. er minder depotruimte beschikbaar is
3. de combinatie van 1 en 2gunstiger is.

Summaries
• End ofpage 73.
Therefore, if primarily the relative value of a parameter is
of importance, e.g. ininvestigations ofitsvariationsintime
and space, determination of any parameter by one
laboratory ispreferable; whereas, ifthe absolute valueofa
parameter isofimportance, e.g.intestingcompliancewith
certain requirements orprovisions(comparingwithahard
figure), it isadvisable to get the parameter under
consideration independently determined by several
laboratories or analysis methods. Cross comparisons of
analvsis results with data from other investigations or data
bases should explicitly account for the potential spread in
analvsis results.
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A . C . DE WAAIJ:
Hydrocyclone separation in(hedged operations
Dredged materials cannot any more be dumped
everywhere,due to thecontaminants thatare present init.
For this reason, research on treatment methods for
contaminated sediments started several yearsago.
The first step in the treatment process can be a separation
of sand from sediments, by means of hydrocyclone
separation. The sand contains lesscontaminants and can
be reused as building material.
Theseparation processsavesvolume ondumpingsitesand
avoids the dumping of non-contaminated materials on
expensive sites.
Hydrocyclone separation isoutlined, and subjects are
mentioned that need special attention before making the
decision on applying hydrocyclone separation or not.
Four examples of practical application are given.
The results are very positive.

Nieuwe ontwerpnormen
regenwater verschenen
Onlangs zijn bij het Nederlands Normalisatie-instituut de volgende normontwerpen verschenen:
NEN 6587 Regenwater - Bepaling van
het zuur- of baseverbruik
NEN 6591 Regenwater - Bepaling van de
soortelijke geleiding in een doorstroomanalysesysteem
NVN 6592 Regenwater - Fluorimetrische
bepalen van het gehalte aan waterstofperoxide met behulp van een doorstroominjectiemethode.
NEN 6587 beschrijft een methode voor de
bepaling van het zuur- of baseverbruik
van regenwater met behulp van een hoeveelheid verzadigde kalium-chlorideoplossing en zwavelzuur.
NEN 6591 beschrijft een methode voor de
bepaling van een soortgelijke (elektrische)
geleiding van regenwater in een doorstroomanalysesysteem om op snelle wijze
een indruk te krijgen van het gehalte aan
elektrolyten.
NVN 6592 beschrijft een fluorimetrische
methode voor de bepaling van het gehalte
aan waterstofperoxide in regenwater met
behulp van een doorstroominjectiesysteem (NVN staat voor 'Nederlandse
voornorm', waarin wegens onvoldoende
ervaring met bepaalde bepalingen,
methoden onder voorbehoud worden
weergegeven.)
De normontwerpen zijn opgesteld door de
normcommissie 390 06 'Onderzoekingsmethoden voor regenwater'.
Kritiek op de normontwerpen wordt ingewacht vóór 1mei 1989 bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus
5059, 2600 GB Delft.
Exemplaren van deze normontwerpen zijn
tegen vergoeding bij bovengenoemd instituut verkrijgbaar.

