
SCgCIOCT VAN AFWERKLAGEN BETEKENT GRoTERE MoGELIJKHEDEN ToT HERGEBRUIK

Freestechniek levert
beste resultaat

Hergebruik van

bouw- en sloopaf-

val kan aanzienlijk

verbeteren, wan-

neer materialen zo-

veel mogelijk ge-

scheiden aangele-

verd worden. Zo

zou het scheiden

van afwerklagen

van muren grotere

mogelijkheden tot
hergebruik moeten

opleveren. Door

IBR/KEMA is een

haalbaarheidsstudie

uitgevoerd naar

verschillende tech-

nieken (mechanisch

en thermisch) om af-

werklagen van

steenachtige bouw-

materialen selectief

te verwijderen.
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ln deze proefopstelling kwam de freestechn ek als

beste u t de bus om aÍwerk agen vdn steenachtige
bouwmater alen te verwilderen.
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Bovenstaand proefstuk is door een ame enfrees behande d

techniek zowe techn sclr als econonrisch haalbaar.

Alwerklagen op muren bestaan vaak uit ma-

terialen die niet gewenst zijn in de verdere

toepassingen van sloopafvtl. Voor het schei-

den van deze ahverklagell kurlneu themri-
sche en mecl-rlnische technieken worden ge-

bruikt. De tl.rerr.nische technieken zijn in het

algemeen wat duurder, nlairr hebben dan ook

er.rkele belangrijke voordelen. Zo is er niet of
nauwelijks sprrke van geluidsoverlast, is er

geen verontreiniging van de te verwijderen

alwerklaag met eeu straalmiddel en is de ir.r-

stelbare indringdiepte nauwkeurig.

Op basis van eeu kort literatuurorrderzoek

zijn door IBR/KEMA in eerste instantie één

therm ische (microgolf) et"r één r.necl.ran ische

(rnicronevel) tecl.rniek r.rader onder de loep

gerlomen. Op kalkzandsteenelementen r-net

een dikte van 10 cm werd een laagje var.r 5

mm roodbalrdgips aar.rgebracht. Uit de testen

bleek dat zowel de rnicrogolf- als de microne-
veltecl.u.riek r.riet geschikt zijn voor het ver-

wijderer.r van gips van een kalkzandsteer.r-

ondergrond. Zo is de productiesnelheid bij
de microneveltechr.riek erg laag (2 n.rrluur) en

er kornt veel stof vrij. Tevens wordt het ver-

wiiderde gips n.ret grote l.roeveelheden strl-
lingsrniddel (Olivine) verontreinigd. Bij de

microgolfiechr.riek bleek var.r scheiding zelf's

geen sprake. In de gipslaag werd er.rkel een ge-

ringe scheuruorming geconstateerd.

FRe esrecHrutEK Een rweede literatuur-
onderzoek wees uit dat andere thermische

technieken (vlamstralen, laserstraal, versmel-

ten en bevriezen) onvoldoende perspectie-

ven boden voor t-rader experimenteel onder-

zoek. Bij het uitvoeren van enige indicatieve

testen naar andere mechaniscl-re tecl-rr-rieken

Volqens het onderzoek s de Írees-

zijn n.ret een freestechniek positieve resultl-
teu verkregen. Deze (vrij nier"rwe) techniek is

eerr stofvrije n.rethode, w.rarbij het gips droog

in een containerwordt opgevlngen. Een

voordeel ten opzichte van stralen is dat het te

verwijderer.r gips niet met een striulmiddel
vervuild wordt. Het is een e envoudig uit te

voeren rrethode met lage investeringskosten,

waal uree een productiesr-relheid van

3-5 m'/nlin. haalbaar zou nloeteu zijn. Met
deze fieestechniek zijn door IBR/KEMA een

aantal optin.ralisatieproeven uitgevoerd our

een zo goed rnogelijk scheidingsrendernent

te verkrijger.r.

DRtr rrsre ru Bij het fiees:rpparaat klunen
verschillende soorten frezen gebruikt wor-

den, nan'reli j k tron'rlrrelfi-ezen (met verschil-

lende korrelgroottes) en lan.rellenfiezer.r (in

verscl'riller.rde uitvoeringen). Om een zo zui-
ver mogelijk gips te verkrijgen, bestaat de rno-

gelijkheid l.ret fiezerr 2-laags uit te voeren. In
l.ret kader van het onderzoek zijn de volgende

drie testen uitgevoerd :

- lJaags met tromrnelfi-ees (0.3-0.8 mm)

Tabel 1: Freesproeven

Dtresultaatleverdeeentrofirmêlf[ees Defreestêcl]r-rek seer'rstofvnlernethode,waarbIl.ret
g psdroog I eef rofta ferwordtopgevafller
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- 2-ll.rgs met trommelÍiees (0.3-0.8 nm)
- 1-laags met l:rmellenfiees

Tijdens de testen is de tijd genreten die nodig
is onr het liele proefitr.rl< te behandelen. Door
deze resultaten nret een firctor 4,5 (ervarings-

wiiarde) our te rekenen is de productiesnel-

heid om een muur te behlndelen bepaald.

Hiernrrast zijn om het scheidingsrendement

(op basis van gipsgehalte en gewicht) vrn de-

ze techniek te bepalen de proefltukken voor
en na het fiezen gewogen en is virn de veruij-
derde afwerklaaSi eu van de overgebleven or.r-

clergrond het gipsgeh,rlte bepaald. In tabel I
is een overzicl'rt van de resultaten varl de

freesproeven gegeven.

Uit deze tabel blijkt dat het hoogste scl'rei-

dingsrender.nelrt op basis van het gipsgehalte

is verkregen bij de eerste hag van het 2Jaags

frezen. Hierbii is wel het hagste scl.reidings-

rendenent op brsis vln gewicht bereikt.

Om na te gaan welk scheidir.rgsrendement

noodzakelijk is om de gescheiden producter.r

afàonderliyk te hergebruiken in de eigen pro-

ductstr oor.n is een beknopt toepassir.rgsonder-

zoek uitgevoerd. Aangezien dit in het onder-
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Test rijd 5nelheid Ca504.2H20 (%) 5cheidingsrend.(% )

1-laags met trommelfr.

2-laags met trommelÍr. '1 e laag

2-laags met trommelfr. 2e laag

1 -laags met lamellenfr.

Reíerentie

sec.

B5

65

70

56

m2luur
103

135

125

156

Kzst.

0,029

0,324

0,050

0,054

0,066

Gips

12,4

91,9

49,5

57,9

oÁa

gips%

77

9B
E)))
ht

gewicht

126

30

133

121
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Bil het freesapparaat kunnen verschillende soorten frezen ge-

bruikt worden, namelijk (rechts)trommelf rezen (met verschil-
lende korrelgroottes) en (boven) lamellenÍrezen (in versch
lende u tvoeringen).

zoek Stimulering fuingloop Kalkzandsteer.r-

producenten voor kalkzandsteen al wordt
onderzocht, is ir.r het onderzoek van IBR/KE-
MA alleen naar de hergebuikn.rogelijkheden

voor het verwijderde gips gekeken.

HeRceenutr GtPs Het door calcineren (bij

500 "C) van het verwijderde gips verlffegen

anhydriet is aar.r de hand van DIN 4208 (An-

hydritbinder) nader onderzocht. Hierbij zijn
de beste resultaten verkregen bij het gips-

monster van de eerste laag bij 2-laags trom-
melfrezen. Aar.rgezien het technisch en eco-

nomisch niet aan te bevelen is om 2Jaags te

gaan fiezen, zou de gipskwaliteit verhoogd

kunnen worden door het nauwkeuriger in-
stellen van de hoogte van het freesapparaat

(eventueel met een trommel met een kleir-rere

korrelgrootte). Hiernaast is het van belang

om de rnhydrietlcwaliteit (nret rrame uitzet-

ting/krimp) te verbeteren door bijvoorbeeld
het rnaler.r en calcineren te optimaliseren.

EcottolttscH HAALBAAR Naast de tech-

nische mogelijkheden van het scl.reider.r is

ook de economische haalbaarheid onder-

zocht. Hiervoor zijn de totale kosten van

scheiding en hergebruik vergeleker.r n.ret de

stortkosten voor een C4-deponie. In tabel 2

et-r 3 is voor de verscl-rillende testen een over-

zicht van deze kosten gegeven. Hierbij is in
tabel 2 aangenomen dat zowel kalkzandsteen

als gips voor hergebruik in aanmerking ko-

men, terwijl in tabel 3 ervan is uitgegaan dat

alleen kalkzandsteen gerecycled kar.r worden.

De bewerkingskosten in de tabellen zijn de

kosten voor het scheiden van gips en kalk-

zandsteen (zoals arbeidskosten en af3chrij-

ving). De verwerkingskosten zijn de kosten

die gen-raakt moeten worden om deze mate-

rialen geschikt te maken voor hergebruik (zo-

als breken en malerr). De transportkoster.r zijn
buiten bescl.rouwir.rg gelater.r.

Wanneer deze koster-r worden vergeleken met

stortkosten van 18,30 gulder.r per r.r.r', moet in

beide gevallen geconcludeerd worden dat de

freestechr.riek ook economisch haalbaar is.

Voordat echter een toepassing in de praktijk

kan plaatsvinden, zal de fieestechniek verder

geoptimaliseerd moeten worden (ar.rdere ma-

teriaalcombinaties) er.r geschikt gemaakt

moeten worden om muren te behandelen. I

Dit artikel is geschreven door ing.
M.G.J. Sijbers-Wismans (lBR) en drs.
P.J.C. Bloem (Kema).

Tabel 2. Kosten bij hergebruik kalkzandsteen en gips (Hf l/m')

Tabel 3 Kosten bij hergebruik kalkzandsteerr (Hfl/m')

19Test Bewerkings-

kosten

Verwerkingskosten
kzst gips

Totale kosten

1 -laags met trommelÍr.

2-laags met trommelÍr. (1 e laag)

2- laags met trommelÍr. (2e laag)

1-laags met lamellenf r.

1,09

0,98
'1,01

0,94

ta

B1

76

73

0,2 5

0,06

0,19

0,24

3,38

3,13

3,26

3,20

est Bewerkings-

kosten

Verwerking
kzst

Storten

gips

Totale kosten

1 -laags met trommelÍr.

2-laags

mettrommelfr, (1 e laag)

2-laags

met trommelfr. (2e laag)

1 -laags met lamellenÍr.

1,09

0,98

1,01

0,94

1,73

1,81

1,76

1.13

1,00

0,24

0,7 4

0,96

4,20

3,33

3,86

3,99
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