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Samenvatting 

Het gehalte aan zware metalen in compost bereid uit gemengd ingezameld 

huishoudelijk afval wordt verhoogd door in het afval aanwezige niet compos

teerbare afvalcomponenten. Deze niet composteerbare afvalcomponenten kunnen 

een bijdrage leveren aan het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in 

compost door contaminatie, waarbij afvalcomponenten als deeltjesverontrei

niging in de compost aanwezig zijn en/of door uitloging van zware metalen 

uit deze afvalcomponenten waardoor de composteerbare fractie of de compost 

verontreinigd wordt. 

Over de capaciteit van individuele afvalcomponenten om het gehalte aan 

zware metalen middels deze processen tijdens de compostering te verhogen 

zijn geen gegevens bekend. 

Het in dit rapport beschreven onderzoek, uitgevoerd door de N.V.Vuilafvoer 

Maatschappij "VAM" en "Waste Management" (Katholieke Hogeschool Tilburg 

- Technische Hogeschool Eindhoven) bestudeert de bijdrage van de afvalcom

ponenten alkalinebatterijen, leer, loden wijncapsules en van een metallisch 

mengsel aan het gehalte aan zware metalen in, met deze afvalcomponenten 

overgedoseerd, composterend organisch afval. 

Overdosering van organisch afval met leer veroorzaakte een verhoging van 

het Cr gehalte, terwijl overdosering van organisch afval met wijncapsules 

een verhoging van het Pb gehalte te zien gaf. 

De verhoging van het Cr gehalte in het organisch afval/compost door leer 

lijkt het gevolg te zijn van uitloging, waarbij zware metalen uit het leer 

vrijkomen en zo de verontreiniging veroorzaken, terwijl de gemeten Pb ver

hoging door capsules, behalve door uitloging, ook veroorzaakt wordt door 

contaminatie van het organische afval/compost met capsuledeeltjes. Deze 

deeltjes ontstonden door mechanische degradatie van de capsules tijdens de 

compostering. De overgedoseerde afvalcomponenten alkalinebatterijen en het 

metallisch mengsel veroorzaakten geen meetbare verhoging van het gehalte 

aan zware metalen in het organische afval/compost. 

Een snelle compostering kan de gehalten aan zware metalen in de uiteinde

lijke compost significant verlagen. Het gaat er hierbij om de tijd tussen 

de inzameling van het afval en de afzeving van de rijpe compost zo kort 

mogelijk te houden. 
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1. INLEIDING 

Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd door de N.V. Vuilafvoer Maat

schappij (VAM) en "Waste Management" (KHT-THE) bij de VAM te Mierlo. 

Het "Waste Management Project" is tot stand gekomen door overleg tussen de 

provincie Noord Brabant, de Technische Hogeschool Eindhoven en de Katho

lieke Hogeschool Tilburg. Het door "Waste Management" verrichte onderzoek 

dient bouwstenen aan te dragen voor het Provinciaal Afvalstoffenplan 

gericht op de tweede planperiode 1986-1991. 

1.1. Probleemstelling 

Zware metalen zijn metalen waarvan de dichtheid groter is dan 5 gram/cm3 

In oplosbare vorm zijn een aantal van deze metalen in zeer lage concentra

ties noodzakelijk voor het functioneren van levende organismen. Het betreft 

hier de zogenaamde "fysiologisch noodzakelijke" zware metalen zoals ijzer 

(Fe), zink (Zn), koper (Cu), mangaan (Mn), molybdeen (Ho) en cobalt (Co). 

In hogere concentraties zijn deze zware metalen bijzonder giftig. 

Tegenover deze groep "essentiële" zware metalen staan de zware metalen 

zonder positief fysiologisch werkingsgebied, die enkel een giftige werking 

uitoefenen, zoals lood (Pb), cadmium (Cd), kwik (Hg), arseen (As), chroom 

(Cr) en nikkel (Ni) . 

Gewassen die op een met zware metalen verontreinigde bodem geteeld worden 

kunnen deze metalen opnemen en zo bij consumptie gevaren opleveren voor de 

gezondheid van dieren en mensen. Een van de bronnen waaruit zware metalen 

in de bodem terecht kunnen komen is compost, bereid uit de organische 

fractie van huishoudelijk afval. 

Het Nederlandse huishoudelijke afval bestaat voor zo'n 503 uit organisch 

afval (nat gewT.). Een van de mogelijkheden tot verwerking en hergebruik van 

dit afval is het composteren. In Nederland zijn een aantal compostbedrijven 

werkzaam die het organische huishoudelijke afval tot compost verwerken. In 

de meeste gevallen wordt het huishoudelijke afval gemengd ingezameld, waar

na het afval door een mechanische scheidingsinstallatie wordt gescheiden in 

verschillende deelstromen. Een van deze deelstromen is de composteerbare 

organische huishoudelijke afvalfractie die met verschillende technieken kan 

worden gecomposteerd. 
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Het grootste probleem dat aan het toepassen van de aldus bereide compost 

kleeft is het hoge gehalte aan zware metalen hierin t.o.v. de natuurlijke 

gehalten in de bodem. 

In het kader van het "Waste Management" project is in een eerdere fase uit

voerig aandacht besteed aan composteringstechnieken, aan de afzetperspec

tieven voor compost in Noord Brabant, en aan de gehalten aan zware metalen 

in huishoudelijk afval en compost. 

Uit deze laatste studie (1) blijkt dat het gehalte aan zware metalen in 

compost afhangt van het gehalte aan zware metalen in huishoudelijk afval 

als geheel, van het gehalte aan zware metalen in de individuele afvalcompo

nenten in huishoudelijk afval, en van de wijze waarop compost bereid wordt . 

De gehalten aan zware metalen in compost bereid uit een gemengd ingezamelde 

huishoudelijke afvalfractie zijn hoger dan die in compost bereid uit ge

scheiden ingezameld organisch afval. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door 

uitloging van zware metalen uit niet composteerbare afvalcomponenten (die 

tot op zekere hoogte in de composteerbare fractie aanwezig zijn bij een 

gemengde inzameling van het afval), anderzijds speelt ook contaminatie 

(deeltjesverontreiniging) van de compost met deze afvalcomponenten hierbij 

een rol. 

De hoeveelheid uitloging van zware metalen uit afvalcomponenten zal van een 

aantal factoren afhangen, zoals de aard van de component, de vorm van de 

component, de pH tijdens de compostering, de temperatuur tijdens de compos 

tering, en de contacttijd van de afvalcomponenten. 

De hoeveelheid contaminatie van de compost wordt bepaald door de efficiën

tie waarmee het niet composteerbare afval van de compost of van de te com

posteren afvalfractie wordt gescheiden . Over de capaciteit van de indivi 

duele niet composteerbare afvalcomponenten om het gehalte aan zware metalen 

in compost middels uitloging en/of contaminatie tijdens de compostering te 

verhogen zijn geen gegevens bekend. 

Het hier beschreven onderzoek bepaalt de bijdrage van enige, in een over

dosis toegevoegde, afvalcomponenten aan het gehalte aan zware metalen in 

een compos terende organische afvalfractie door uitloging en/of contamina

tie. Ook de tijdsafhankelijkheid van deze processen werd bestudeerd. 
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1.2. Methode 

In het experiment werd het gehalte aan zware metalen in gevormde compost 

(of in een composterende organische afvalfractie), vergeleken met het 

gehalte aan zware metalen in een overigens identieke fractie, waaraan ver

schillende afvalcomponenten werden toegevoegd in een overdosis. Na de com

postering werden de restanten van de overgedoseerde afvalcomponenten zo 

volledig mogelijk uit de compost verwijderd (handscheiding), zodat contami

natie zoveel mogelijk vermeden werd. 

De verschillen die gemeten werden tussen de zo geproduceerde compost en 

zijn overgedoseerde tweelingsprodukt werden veroorzaakt door uitloging van 

zware metalen uit de overgedoseerde afvalcomponenten. 

Onderstaand schema verduidelijkt de gevolgde methode: 

1 organisch afvall 

l compostering 

compost (A) 

organisch afval + 

overgedoseerde 

afvalcomponent 

j compostering 

compost + overgedo

seerde afvalcomponent 

handscheiding 

afvalcomponent 

compost (B) 

De uitloogbaarheid van zware metalen uit de overgedoseerde afvalcomponenten 

werd bepaald door de gehalten aan zware metalen in (A) en (B) met elkaar te 

vergelijken. 

Door de gehalten aan zware metalen op verschillende tijdstippen na aanvang 

van de compostering te meten werd de tijdsafhankelijkheid van de uitloging 

bepaald. 
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De experimenten werden uitgevoerd in biologisch niet-afbreekbare zakken, 

die water- en luchtdoorlatend zijn. 

Het organisch afval werd overgedoseerd met een afvalcomponent waarna de 

zakken met het mengsel werden gevuld. Vervolgens werden een aantal van deze 

zakken in een composthoop aangebracht. De tijdsafhankelijkheid van de uit

loging werd gevolgd door op verschillende tijdstippen na aanvang van de 

compostering een aantal zakken uit de composthoop te graven, en het gehalte 

aan zware metalen in het organische afval te analyseren. 
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2. EXPERIMENTELE METHODE 

2.1. Het uitgangsmateriaal 

Gemengd ingezameld huishoudelijk afval afkomstig uit Tiel werd gezeefd met 

een vlakzeef (maaswijdte 70 mm), waarna de zeefdoorval werd ontijzerd. Om 

de latere menging met afvalcomponenten, en de monstername, te vereenvou

digen werd de zeefdoorval opnieuw gezeefd (maaswijdte 40 mm) en om 

bedrijfstechnische redenen opnieuw ontijzerd. (Zie onderstaand schema.) 

GEMENGD INGEZAMELD 
HUISHOUDELIJK AFVAL 

ZEVING 70 MM ,__ ___ _.overloop 
'--------.--------' 

MAGNEET 1-------Fe 

ZEVING 40 MM 1~---~overloop 

MAGNEET i-----4Fe 

UITGANGSMATERIAAL 

Het nu verkregen organische afval bevatte nog een aantal verontreinigingen 

zoals glas, plastic, ballpoints, stifthulzen, tandenborstels, textiel, 

stukken gloeilamp en wat grovere verontreinigingen, die -voor zover 

mogelijk- met de hand werden verwijderd. 

Dit "uitgangsmateriaal" werd alleen voor de zakken gebruikt. 

2.2. De afvalcomponenten 

De afvalcomponenten die in een overdosis aan het uitgangsmateriaal werden 

toegevoegd, werden geselecteerd op grond van drie criteria: 

- De afvalcomponenten mochten niet composteerbaar zijn. 

- Het intrinsieke gehalte aan zware metalen moest hoger zijn dan dat van de 

organische afvalfractie. 
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- Het vermoeden moest bestaan dat de geselecteerde afvalcomponenten bij-

dragen leveren aan het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in compost. 

De volgende vier afvalcomponenten werden gekozen: alkalinebatterijen, leer, 

loden afsluitcapsules van wijnflessen en een metallisch mengsel bestaande 

uit met zware metalen tegen corrosie beschermde ijzerwaren. 

2.3. Menging van de afvalcomponenten met het uitgangsmateriaal 

Van het uitgangsmateriaal werden porties van 20 kg afgewogen. Van deze por

ties werden monsters genomen voor de analyse T . 16 van deze porties wer-
o 

den gemengd met de afvalcomponenten (4 per component), 4 porties werden 

niet gemengd met een afvalcomponent (blanco). Totaal werden er 20 zakken in 

een composthoop aangebracht. 

2.3.1. Alkalinebatterijen 

10 alkalinebatterijen (type LR6, producenten: Duracel, Ucar, Berec, Varta 

en Philips, totaalgewicht ± 229 gram) werden met de hand zo homogeen moge

lijk verdeeld over 20 kg uitgangsmateriaal. 

2.3.2. Leer 

350 gram leer (kleuren: wit, bruin, grijs en zwart, herkomst leerverwerken

de industrie) werd in stukjes geknipt van ongeveer l gram. De oppervlakte 
2 

per stukje bedroeg gemiddeld 20 cm De stukjes leer werden met de hand 

gemengd met 20 kg uitgangsmateriaal. 

2.3.3. Loden wijncapsules 

261 gram capsules (kleuren, goud, rood, geel, herkomst "Verbunt" Tilburg) 

werden in 90 stukjes geknipt (65 stukjes van 3,1 g en 30 stukjes van 1,9 g. 
2 

Totale oppervlakte± 2500 cm). De stukjes capsule werden met de hand 

gemengd met 20 kg uitgangsmateriaal. 
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2.3.4. Metallisch mengsel 

212 gram metallisch mengsel, bestaande uit 39,2 g gegalvaniseerde spijkers, 

17,1 g messing ringetjes, 10,7 g verzinkte schroefogen en duimen en een 

klemmetje van 7,7 g bevestigd aan een stroomdraad van 22 g. en 4 bananen

stekers (33,2 g) en 8 gecadmeerde bouten (82 g) werden zo homogeen mogelijk 

met de hand over 20 kg uitgangsmateriaal verdeeld. 

De (biologisch niet afbreekbare, lucht- en waterdoorlatende) zakken (aard

appelzakken) werden met de mengsels gevuld en dichtgebonden. Ter verstevi

ging werd er nog een extra zak omheen gedaan. Vervolgens werden aan de zak

ken gekleurde electriciteitskabels bevestigd (batterijen: blauw. leer: 

grijs. capsules: groen, ijzermengsel: bruin, blanco: zwart) . 

De zakken werden 1 nacht onder een overkapping bewaard. 

2.4. Het aanbrengen van de zakken in de composthoop 

De composteerbare fractie uit de scheidingsinstallatie van de VAM te Mierlo 

wordt verkregen door huishoudelijk afval te zeven (maaswijdte 70 mm) en de 

doorval te ontijzeren. Van deze composteerbare fractie werd een composthoop 

tot halve hoogte (ongeveer 1 meter) opgezet. Hierop werden de zakken in 

groepen van vijf aangebracht met de gekleurde herkenningskabel buiten de 

hoop (zie figuur 1). 

De lengte van de hoop was zo'n 15 m, de breedte onderaan 5 meter. 

De tussenruimte tussen de zakken bedroeg 60 cm. Nadat de zakken waren 

geplaatst werd de hoop verhoogd tot 2 m. De compostering werd onder een 

overkapping uitgevoerd op een ondergrond bestaande uit betonnen tegels . 

groen 
blauw 

bruin 

Ti t/m T4 : tijdstippen waarop de zakken uit de 
hoop werden gehaald 

A t/m E zakken met blanco en overgedoseerde 
afval componenten 

Figuur 1. Composthoop met zakken 
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2.5. Het omzetten van de composthoop 

Gedurende de compostering werd de hoop driemaal omgezet, na 16, 27 en 42 

dagen. Hiertoe werden de dan resterende zakken met een laadschop voorzich

tig uit de hoop gegraven. De hoop werd nu met een laadschop omgezet en 

vervolgens opnieuw opgezet tot 1 m hoogte. Omdat ook het composterende 

afval in de zakken belucht moet worden werden de zakken geopend, werd de 

inhoud leeggeschud in een emmer, omgegooid in een andere emmer, waarna de 

zakken weer met de mengsels werden gevuld. De zakken werden nu weer dicht

gebonden en op de hoop gelegd waarna deze verder werd verhoogd tot 2 m. 

2.6. Konstername 

Op vier verschillende tijdstippen na aanvang van de compostering werden 

monsters uit de zakken genomen voor de chemische analyse (tijdstippen: 

T
1 

= 9 dagen, T
2 

= 16 dagen, T
3 

= 36 dagen, T
4 

= 65 dagen). 

Hiertoe werden er op ieder tijdstip met een laadschop voorzichtig 5 zakken 

uit de hoop gegraven. De zakken werden gewogen en geopend, waarna de inhoud 

werd leeggeschud op een stuk plastic. Vervolgens werden de afvalcomponenten 

of de restanten hiervan zo volledig mogelijk met de hand uit het organische 

afval verwijderd. Het organische afval werd daarna verdeeld in 6 porties. 

Drie delen werden verwijderd, de overige gemengd en vervolgens in vieren 

verdeeld. Hiervan werden twee delen verwijderd, de overblijvende delen 

werden gemengd en naar de VAK te Wageningen vervoerd voor de chemische 

analyse (gewicht± 4 kg). 

Van de "blanco" werd op de tijdstippen T
0 

t/m T4 ook het droge stof

gehalte en het organische stofgehalte bepaald. 

2.7. De chemische analyse 

De analyses werden uitgevoerd door de VAM te Wageningen. Onderstaand schema 

geeft een overzicht van de verdere bewerking van het organische afval, die 

werd toegepast ter verkrijging van de gehalten aan zware metalen. 
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monster ~ gewogen l drog;ng 105°C ~vochtgehalte 
monster ~ gewogen 

l handmatige uitsortering (verwijdering glas, 
steen, kunststof > 10 mm) 

monster 

1 kogelmolen 

analyse fijn monster 

Zn,Cr,Ni,Cu 

2 g monster 
5 ml. geconc. H2S04 

5 ml. geconc. HN03 
200-250°C (destr.org.stof) 

telkens toevoegen HN03 
tot heldere vloeistof 

Pb,Cd 

5 g monster 
40 ml 103 HCl 

waterbad 
3 uur 

maatkolf 100 ml maatkolf 100 ml 
~------1-aanvullen ~--------' 

l 
filtreren 

~destruaat 

Zn,Cr,Ni,Cu----+ICP (inductive coupled plasma) 
Pb,Cd AAS (atomie absorption spectofotometry) 

2.8. Het temperatuurverloop in de composthoop 

-gehalten aan 
zware metalen 

De temperatuur in de composthoop werd door een medewerker van de VAK te 

Mierlo dagelijks gemeten. 

2.9. Verwering van de afvalcomponenten 

De afvalcomponenten die door handsortering uit het afval werden gehaald 

werden gedroogd en bewaard. Na afloop werden er foto's van de, op 

verschillende tijdstippen uit de hoop gehaalde, afvalcomponenten gemaakt. 
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3. RESULTATEN 

De totale tijdsduur van de compostering bedroeg 65 dagen. Deze voor een 

compostering op hoop relatief korte tijd kon worden bereikt door enerzijds 

het gunstige jaargetijde waarin het experiment werd uitgevoerd (in het 

voorjaar is er veel gemakkelijk afbreekbaar tuinafval in huishoudelijk 

afval aanwezig) en anderzijds omdat de compostering onder een overkapping 

werd uitgevoerd. Deze overkapping zorgde voor een goede vochtafvoer (door 

de sterke luchtzuiging die onder de kap aanwezig was), terwijl tevens werd 

voorkomen dat het composterende afval door neerslag te vochtig werd. 

3.1. Het temperatuurverloop in de composthoop 

Figuur 2 geeft het verloop van de temperatuur in de composthoop tijdens de 

compostering. In deze figuur zijn tevens de tijdstippen waarop monsters 

voor de chemische analyse werden genomen en de tijdstippen waarop de hoop 

werd omgezet aangegeven. 

De temperatuur in de composthoop schommelde gedurende de gehele 

compostering rond de 65°C. Deze temperatuur werd veroorzaakt door de aerobe 

afbraakprocessen die in de hoop plaatsvinden. Het grote isolerende vermogen 

van de composthoop zorgde ervoor dat de hoge temperatuur erg lang werd 

vastgehouden. 

3.2. Gewichtsafname van het afval in de zakken 

Tabel 1 geeft het gemiddelde gewicht van de zakken plus inhoud (in kg), en 

van de "blanco" de droge stofgehalten (~nat gewicht), de organische 

stofgehalten (~ droge stof) en de absolute hoeveelheid aanwezige organische 

stof (in kg) op de tijdstippen T
0 

= 0 dagen, T1 = 9 dagen, T2 = 16 

dagen, T
3 

= 36 dagen en T
4 

= 65 dagen. 

Tabel 1 laat zien dat de gewichtsafname van het afval in de zakken 

voornamelijk is toe te schrijven aan vochtverlies door verdamping van water 

tijdens de compostering. Het afval wordt dus steeds droger. 

Er is geen organisch stofverlies door omzetting hiervan in co
2 

en u
2
o. 

Voor de afwezigheid van de afbraak van organische stof zijn twee redenen 

verantwoordelijk: 
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To Tl T2 T3 T4 

gemiddelde gewicht zakinhoud (kg) 20 18,2 18,2 17 ,0 15,4 

droge stofgehalte "blanco" (1. nat gew.) 47,1 54,3 53,8 56,8 62,9 

org.stofgehalte "blanco" (1. droge stof) 44,0 39,9 45,5 41,7 42,8 

absolute hoeveelh. org.stof in "blanco" (kg) 4,14 3,94 4,46 4,03 4,15 

Tabel 1. Gewicht van het afval in de zakken, de droge en organische stof
gehalten, en de absolute hoeveelheid organische stof van de 
"blanco" op de tijdstippen T0 t/m T4. 

Ten eerste is het organische afval in de zakken relatief fijn(< 40 mm). 

Dit fijne materiaal bevat verhoudingsgewijs weinig organische stof, zodat 

er ook weinig zal worden afgebroken. Ten tweede is de positie van de zakken 

(midden in de hoop gedurende de gehele compostering) ongunstig voor een 

goede afbraak van de organische stof. Op deze positie is de temperatuur erg 

hoog terwijl de omstandigheden hier deels anaeroob zijn. 

Uit tabel 1 kan worden berekend dat de gemiddelde hoeveelheid droge stof in 

de zakken 9,7 kg bedraagt. 

In de hierna volgende berekeningen wordt er daarom gemakshalve vanuit 

gegaan dat er aan het einde van het experiment 10 kg droge stof in de 

zakken aanwezig was. 

3.3. Analyseresultaten 

Tabel 2 geeft de gehalten aan Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr en Hg van het organi

sche afval of de compost uit de zakken op de tijdstippen T
0 

t/m T4 , in 

mg/kg droge stof. Tevens geeft deze tabel het gehalte aan zware metalen in 

de compost uit de hoop (fractie < 6 mm) op tijdstip T4 . 

Hieronder zullen de metingen per component besproken worden. 

3.3.1 . Alkalinebatterijen 

Het gebruik van batterijen in Nederland is de laatste jaren aanzienlijk 

gestegen. In 1982 bedroeg de totale verkoop ongeveer 100 miljoen stuks. 

Van de 30.000 kg Hg die in 1982 in Nederland in het milieu belandde, was 

naar schatting 18.000 kg afkomstig uit Hg bevattende batterijen (2). Het 

ging hierbij vooral om kwikoxyde- en alkalinebatterijen. 
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In Nederland is het gebruik van alkalinebatterijen de laatste jaren flink 

toegenomen omdat deze batterijen t.o.v. de conventionele zink-bruinsteen 

batterij gedurende langere tijd een constante stroom kan leveren. In de 

alkalinebatterij wordt gebruik gemaakt van een sterk alkalische electro

liet. Het anode oppervlak is sterk vergroot doordat deze bestaat uit 

geperst zinkpoeder dat m.b.v. een gel in suspensie wordt gehouden. In het 

sterk alkalische milieu in de alkalinebatterij is de zinkanode erg gevoelig 

voor corrosie. Er kan zich waterstof ontwikkelen aan de anode waarbij het 

Zn in oplossing gaat. Om dit te voorkomen is de anode geamalgeeerd met Hg. 

Er is in deze batterij relatief veel Hg nodig, ongeveer 3-12~ van het Zn. 

De in de experiment gebruikte LR6 batterijen wegen 23 gram. Ze bevatten 3 g 

Zn en 190 mg Hg. 

Bij volledige uitloging van deze metalen uit 10 LR6 batterijen zou het Zn 

gehalte in de uiteindelijke compost in de zakken met 3000 mg/kg d.s. toe

nemen en het Hg gehalte met 190 mg/kg d.s. 

De meegecomposteerde batterijen konden op alle vier de tijdstippen na aan

vang van de compostering vrij eenvoudig in het afval worden teruggevonden. 

Al binnen 1 week composteren vertoonden een aantal batterijen lekkage

verschijnselen. Verder werden de batterijen gedurende het verloop van de 

compostering steeds roestiger. 

Uit tabel 2 blijkt dat er, ondanks het feit dat de batterijen al na 1 week 

begonnen te lekken, geen verhoging van het gehalte aan zware metalen in het 

met alkalinebatterijen overgedoseerde afval t.o.v. de blanco werd gemeten. 

Hierbij moet gerealiseerd worden dat de batterijen die uit het afval werden 

teruggesorteerd verplakt waren met compost. De lokale verontreiniging 

direct rond de batterij werd daarom niet of slechts zeer gedeeltelijk 

gemeten. 

Gedurende langere composteringstijden is het waarschijnlijk dat de zware 

metalen uit deze batterijen zich verder door de compost zullen verspreiden 

waardoor er wel degelijk een verhoging van het gehalte aan zware metalen 

zal worden waargenomen. 
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Tijdsti~ Object Cd Pb Cu Ni Zn Cr !!K 

To Capsules 0.46 283 61.0 10.9 342 :n. 5 n.b. 
Tl •• 1.98 401 51.4 8.1 346 18.5 n.b. 
T2 " 1.32 2453 43.6 5.1 139 11.4 n.b. 
T3 " 1.42 1995 26.0 4.4 132 11.2 n.b. 
T4 " 1.68 8572 150.1 12.9 365 26.5 n.b. 

To Leer 1.01 258 66.9 12.3 326 27.8 n.b. 
T1 " 1.01 256 85.0 15.1 359 482.2 n.b. 
T2 " 0.88 208 22.4 4.2 118 173.1 n.b. 
T3 " 1.08 366 67.2 9.0 284 381.7 n.b. 
T4 " 1.17 388 175. 7 4.8 191 236.2 n.b. 

To Batterijen 0.49 292 66.7 10.8 330 38.6 0,33 
Tl " 0.49 314 70.8 11.2 281 24.5 n.b. 
T2 " 0.94 295 85.9 13.1 320 27.1 n.b. 
T3 " 0.84 242 92.3 11.4 316 27.8 n.b. 
T4 " 0. 73 369 54.6 6.8 161 12.8 0,45 

To Metallisch mengsel 0.89 225 73.8 17.6 243 32.4 n.b. 
Tl " 1.63 304 65.3 10.6 341 26.5 n.b. 
T2 " 1.98 401 95.3 22.0 443 29.7 n.b. 
TJ " o. 78 291 28.4 4.1 127 11. 7 n.b. 
T4 " 4.60 436 168.2 9 . 3 265 11.8 n.b. 

To Blanco 0.49 224 65.4 9.6 312 28.4 n.b. 
T1 " 1.29 228 54.7 11.9 281 26.9 n.b. 
T2 " 1.05 250 68.9 12.0 411 29.4 n.b. 
TJ " 0.98 378 80.7 36.5 480 66.7 n.b. 
T4 " 0.69 326 93.2 12.0 344 23.9 n.b. 

T4 Compost uit de hoop 1.27 397 58.6 7.6 207 16.7 n.b. 
< 6 nun 

Tabel 2. Gehalten aan zware metalen in het organisch afval uit de zakken op 
de tijdstippen T0 t/m T4 (waarden in mg/kg droge stof) 
n.b. betekent "niet bepaald". 

3.3.2. Leer 

Leer wordt via een aantal fysisch-chemische processen uit dierehuiden 

bereid. Een van deze processen is het "looien". De dierehuid wordt hierdoor 

glad en zacht. De huid kan met een aantal middelen worden gelooid: Ket 

mineralische looimiddelen (Cr-zouten, Al-zouten, andere zouten), met plant

aardige en synthetische looimiddelen, met vetten aldehyden e.d., en ten

slotte kunnen ook combinaties van looimiddelen gebruikt worden. 

Ten opzichte van de andere looimiddelen is die met chroomzouten economisch 

het voordeligste, is het proceskundig de eenvoudigste methode, en geeft het 

de beste structuurverankering van de huid (3). 

; -- . ~ 
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De meeste soorten leer worden daarom met chroom(III)zouten gelooid en 

bezitten zeer hoge chroomgehalten. 

Tabel 3 geeft de gehalten aan zware metalen van de in het experiment 

gebruikte leerlapjes. 

eu Ni Zn er Pb 

leer 19,2 1,7 38 18562 582 
(mg/kg d. s.) 

Tabel 3. Gehalte aan zware metalen in de gebruike leerlapjes. 

Bij volledige uitloging van het er uit de leerlapjes is er een toename van 

het er-gehalte in de compost in de met leer overgedoseerde zakken van 

650 mg/kg d.s. t . o.v. de blanco te verwachten . 

Figuur 3 geeft het verloop van het er-gehalte in de met leer overgedoseerde 

zakken en in de "blanco" zakken op de tijdstippen T
0 

t/m T
4

. De verho-

ging van het gehalte aan er in het met leerlapjes overgedoseerde organische 

afval/compost, blijkt een snel proces te zijn dat binnen 1 week composte 

ring al heeft plaatsgevonden. 

De uit het met leer overgedoseerde afval teruggesorteerde leerlapjes waren 

binnen 1 week stugger en harder geworden. Het de uitloging van het er ver

loor het leer zijn soepelheid. 

Het maximale Cr gehalte in het met leer overgedoseerde afval/compost 

bedroeg 482 mg/kg d.s. wat 74"fo van de maximaal mogelijke toename is. 

3.3.3. Loden wijncapsules 

De om de hals van wijnflessen bevestigde capsules worden gemaakt van 

aluminiumfolie, of van aluminiumfolie bedekt met een laagje PVC, of van 

lood. Deze laatste worden vanuit traditioneel oogpunt door sommige wijn

bottelaars gebruikt ondanks het gegeven dat de loden capsules ongeveer twee 

maal zo duur zijn als de overige. 

Volgens opgave van de fabrikant bestaan de in het experiment gebruikte 

loden capsules voor zo'n 90"fo uit lood. 
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Fig 3: Het verloop van het Cr gehalte in organisch afval/compost overge

doseerd met "leer" t.o.v. de "blanco". 
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In het experiment werd een mengsel van drie kleuren capsules aan organisch 

afval overgedoseerd. Tabel 4 geeft het gemiddelde gehalte aan zware metalen 

van de in het experiment gebruikte capsules. 

Cu Ni Zn Cr Pb 

capsules (mg/kg d.s.) 984 1,9 26,6 116 900000 

Tabel 4. Gemiddelde gehalte aan zware metalen in capsules 

Bij volledige uitloging van al het lood uit de capsules zou de toename van 

het gehalte aan lood in het met capsules overgedoseerde afval/compost 23500 

mg/kg d.s. bedragen t.o.v. de "blanco". 

Figuur 4 geeft het verloop van het Pb-gehalte in de met "capsules" overge

doseerde zakken en in de "blanco" zakken op de tijdstippen T
0 

t/m T
4

. 

Er is een zeer sterke tijdsafhankelijke Pb toename in de met capsules over

gedoseerde zakken t.o.v. de "blanco" zakken. 

Het maximale Pb gehalte bedroeg 8570 mg/kg d.s. (= 36,5~ van de maximaal 

mogelijke toename). Het terugvinden van de capsules uit het hiermee over

gedoseerde organische afval werd, naarmate de compostering vorderde, steeds 

moeilijker. Op tijdstip T4 konden er nauwelijks nog capsules worden 

teruggevonden. Gedurende de compostering werden de capsules steeds brosser 

waardoor ze (vanaf tijdstip T3 ) bij aanraking volledig uit elkaar vielen. 

Waarschijnlijk is de gemeten verhoging van het Pb-gehalte dan ook zowel het 

gevolg van uitloging, als van contaminatie met Pb-deeltjes veroorzaakt door 

mechanische degradatie van de capsules. 

3.3.4. Het metallisch mengsel 

Het metallisch mengsel bestond voor een deel uit met zware metalen tegen 

corrosie beschermde ijzerwaren (gegalvaniseerde spijkers, verzinkte 

schroefogen en duimen, gecadmeerde bouten). Er zijn bij deze produkten zeer 

dunne laagjes van het zware metaal d.m.v. galvanische technieken op het 

ijzer aangebracht. 
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doseerd roet "capsules" t.o.v. de "blanco". 
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De precieze hoeveelheid aan zware metalen die aan de met het metallisch 

mengsel overgedoseerde zakken werd toegevoegd is niet bekend. Het metal

lisch mengsel dat uit het organisch afval/compost werd teruggesorteerd was 

verplakt met compost. Daarom werd hier, evenals bij de alkaline-batterijen, 

de lokale verontreiniging direct rond het mengsel niet gemeten. 

Gedurende de compostering werden er verweringsprocessen van het teruggesor

teerde metallische mengsel waargenomen. Het geheel werd steeds roestiger 

terwijl de gekleurde overgedoseerde componenten steeds meer ontkleurden. 

In het, met het metallische mengsel overgedoseerde, organische afval/ 

compost werd op T4 een verhoogd Cd gehalte t.o.v. de "blanco" waargenomen. 

Het is niet duidelijk of deze verhoging is toe te schrijven aan uitloging 

van Cd uit de gecadmeerde bouten, of "toevallig" wordt veroorzaakt. 

3.4. Verwerin~sprocessen 

De verweringsprocessen van de overgedoseerde afvalcomponenten tijdens de 

compostering in de zakken zijn te zien in bijlage 1. 

3.5. Verloop van het gehalte aan zware metalen tijdens de compostering 

Gedurende de compostering zal het gehalte aan zware metalen in composterend 

afval toenemen door een afname van de hoeveelheid organische stof (en daar

door droge stof), in de vorm van co2 en H2o. 
In §3.2 werd geconstateerd dat er in het organische afval/compost in de 

zakken geen organische stof afbraak plaatsvindt. Het is dan ook te verwach

ten dat, gedurende de compostering, het gehalte aan zware metalen van het 

organische afval/compost in de zakken (voorzover deze gehalten niet door de 

overdosering met afvalcomponenten verhoogd werden) constant zal blijven. 

In tabel 2 (§3.3) worden de chemische analyses van het organische afval/ 

compost uit de zakken op 5 verschillende tijdstippen gegeven. Indien de 

analysewaarden die door de overgedoseerde afvalcomponenten verhoogd zijn 

worden weggelaten (capsules:Pb, leer:Cr), en van de overige per tijdstip de 

gemiddelden worden berekend, dan wordt er een beeld verkregen van het ver

loop van het gehalte aan zware metalen in het org. afval/compost in de zak

ken tijdens de compostering in dit experiment. Tabel 5 geeft de aldus bere

kende gemiddelde gehalten aan zware metalen in het afval uit de zakken op 

de tijdstippen T0 t/m T4 . 
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In deze tabel staan achtereenvolgens de gemiddelde waarde x, de standaard 

deviatie s.dev., en het aantal analyses waaruit x en s.dev. berekend 

werden, n. 

Of de verschillen tussen de gemiddelden significant zijn werd bepaald met 

de methode beschreven in bijlage 2. 

To T1 T2 T3 T4 

x 256 276 289 319 380 
Pb s.dev. 32 41 83 64 46 

n 5 4 4 4 4 

x 67 65 63 59 128 
Cu s.dev. 5 13 30 30 52 

n 5 5 5 5 5 

x 0, 7 1,3 1,2 1,0 1,1 
Cd s.dev. 0,3 0,6 0,4 0,3 0,5 

n 5 5 5 5 4 

x 12,2 11,4 11,3 13,1 9,3 
Ni s.dev. 3,1 2,5 7,2 13, 3,4 

n 5 5 5 5 5 

x 311 322 286 268 265 
Zn s.dev. 39 38 151 147 90 

n 5 5 5 5 5 

x 30,5 24,1 24,4 29,4 18,8 
Cr s.dev. 6,8 3,9 8,7 26,1 7,5 

n 4 4 4 4 4 

Tabel 5. Verloop van het gehalte aan zware metalen in het organische afval/ 
compost uit de zakken tijdens de compostering. (waarden in mg/kg 
d.s.). x =gemiddelde waarde, s.dev. =standaard deviatie, n. = 
aantal analyses. 

Met behulp van de formules uit bijlage 1 is vrij eenvoudig het verschil 

tussen de gemiddelden op de tijdstippen T0 en T4 uitgedrukt in termen 

van veelvoud van de standaardfout voor de gegevens uit tabel 5 te berekenen 

(Q). Met de tabel uit bijlage 2 en de nul-hypothese kan nu getoetst worden 
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of de berekende verschillen tussen de waarden voor de gehalten aan zware 

metalen op de tijdstippen T0 en T4 significant zijn. Tabel 6 geeft de 

waarden Q voor de berekende verschillen tussen de tijdstippen T
0 

en T
4

, 

en geeft tevens aan of de verschillen significant. 

Uit tabel 6 blijkt dat er significante Pb en eu toenames zijn tijdens de 

compostering en een significante er afname. 

effect Q significant 

Pb toename 4,57 JA 
Cu toename 2,61 JA 
Cd toename 1,41 NEEN 
Ni afname 1,41 NEEN 
Zn afname 1,04 NEEN 
er afname 2,31 JA 

Tabel 6. Significantie van de verschillen tussen de gemiddelden op To en 
T4 uit tabel S. 

De significante toename van het Pb en eu gehalte tijdens de hier uitge

voerde compostering kan niet worden toegeschreven aan organisch 

stofverlies. Blijkbaar spelen hier andere effecten een rol, zoals bijv. 

uitloging uit de verontreinigingen die nog in het uitgangsmateriaal voor de 

zakken aanwezig waren (zie §2.1). 

De significante afname van het gehalte aan er kan niet verklaard worden. 

3.6. Gehalte aan zware metalen in compost uit de in het experiment 

gebruikte hoop 

Tabel 2 geeft tevens de gehalten aan zware metalen in de compost uit de in 

het experiment gebruikte hoop (fractie van 0 tot 6 mm). Met deze gehalten 

en die van de compost uit de zakken op de tijdstippen T4 (alleen die ge

halten die niet door de overdosering met afvalcomponenten waren beïnvloed) 

werden de gemiddelde eindgehalten aan zware metalen en de bijbehorende 

standaarddeviaties van de tijdens het experiment geproduceerde compost 

berekend. 

Tabel 7 vergelijkt deze waarden met die van ruim 25 analyses van de compost 

die normaal in Mierlo door de VAM geproduceerd wordt. 
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Experiment Normaal Mierlo 

x s.dev. n x s.dev. n 

Pb 383 40,2 5 641 141 28 
Cu 117 54,8 6 230 110 28 
Cd 1,1 0,41 5 1,89 0,41 27 
Ni 8,9 3,12 6 22,2 8 27 
Zn 256 84,1 6 751 234 28 
Cr 18,3 6,6 5 42,8 14,4 28 

Tabel 7. Gehalten aan zware metalen in de compost uit het experiment en in 
de normaal in Mierlo geproduceerde compost (waarden in mg/kg d.s.). 
x = gemiddelde analysewaarde 
s.dev. = standaard deviatie 
n = aantal analyses 

Ket behulp van de in bijlage 2 beschreven methode werd getoetst of de ver

schillen tussen de gemiddelde gehalten aan zware metalen in tabel 7 signi

ficant zijn. Dit bleek voor alle gehalten aan zware metalen het geval te 

zijn. 

Deze verschillen worden niet veroorzaakt door een verschil in gehalten aan 

zware metalen tussen de organische fractie van het experiment en die van de 

"normale" Mierlo compost in het begin van de compostering. De gehalten aan 

zware metalen in de respectievelijke uitgangsmaterialen blijken gelijk te 

zijn. 

De verklaring voor de ontstane verschillen is waarschijnlijk van proces

technische aard: De composteerbare fractie, afkomstig uit de scheidings

installatie te Mierlo, bevat nog een aantal niet-composteerbare afvalcompo

nenten (zie §2.1). Na afloop van de compostering worden deze afvalcomponen

ten uit de compost verwijderd door de rijpe compost af te zeven (maaswijdte 

6 mm). 

Het grote verschil tussen de in het experiment geproduceerde compost en de 

compost die normaal in Mierlo wordt geproduceerd is de totale composte

ringstijd. Deze composteringstijden bedragen respectievelijk ± 9 weken 

('experiment') en± 15 weken ('normaal'). 

Uit de eerder beschreven uitlogingsexperimenten blijkt, dat de processen 

uitloging en contaminatie (d.m.v. mechanische degradatie) tijdsafhankelijk 

zijn. Door snel te composteren zal er minder uitloging uit de, tijdens de 

compostering aanwezige, niet- composteerbare afvalcomponenten optreden en 
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zullen deze afvalcomponenten door de uiteindelijke zeving vollediger uit de 

compost verwijderd kunnen worden, omdat er minder mechanische degradatie is 

opgetreden. Het resultaat zal een lager gehalte aan zware metalen zijn. 

Het lijkt er dus op alsof het gehalte aan zware metalen in de op deze wijze 

geproduceerde compost sterk afhangt van de totale composteringstijd. 
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4. DISCUSSIE 

Met de in dit rapport beschreven methode is het mogelijk met relatief 

weinig organisch afval, de invloed van afvalcomponenten op het gehalte aan 

zware metalen in compost te bepalen. 

Uit de resultaten beschreven in hoofdstuk 3 blijkt, dat er geen verhoging 

van de gehalten aan zware metalen werd gemeten in het organisch afval/ 

compost dat werd overgedoseerd met batterijen en met een metallisch meng

sel. De lokale verontreiniging direct rond deze componenten werd echter 

niet gemeten. Daarom betekenen deze resultaten niet dat deze afvalcomponen

ten tijdens de compostering in het composterende afval aanwezig mogen zijn. 

Indien de composteringstijd langer is, dan zullen deze afvalcomponenten 

steeds verder verweren en zullen de uitgeloogde zware metalen zich steeds 

verder door het organisch afval/compost verspreiden, zodat uiteindelijk 

wel degelijk een verhoging van het gehalte aan zware metalen zal worden 

waargenomen. 

De verhoging van het er gehalte in het met leer overgedoseerde afval, en 

van het Pb gehalte in het met capsules overgedoseerde afval, kunnen waar

schijnlijk aan twee verschillende processen worden toegeschreven. Het Cr 

uit het leer komt zeer snel vrij, waarbij de leerlapjes van structuur ver

anderen, maar wel hun vorm behouden. Het Cr loogt uit. De capsules werden 

tijdens de compostering steeds brosser, ze vielen steeds meer uit elkaar, 

waarbij de fijne loden capsuledeeltjes niet meer van het organische afval/ 

compost gescheiden konden worden. De gemeten verhoging van het Pb gehalte 

in de compost is, behalve door uitloging, toe te schrijven aan contaminatie 

met capsuledeeltjes ontstaan door mechanische degradatie. 

Deze beide processen, waardoor het gehalte aan zware metalen in compost 

verhoogd wordt, kunnen in principe al in de vuilniszak starten. De mecha

nische degradatie van afvalcomponenten is een tijdsafhankelijk proces, 

zoals te zien is in de foto's van bijlage 1. Hoe korter de composterings

tijd is, hoe minder mechanische degradatie van in het composterende orga

nische afval aanwezige afvalcomponenten er zal zijn opgetreden, en hoe 

lager het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in compost zal zijn. De 

tijdens dit experiment uitgevoerde snelle compostering zorgde voor een 

significante verlaging van het gehalte aan alle zware metalen t.o.v. de 

compost die normaal in Mierlo geproduceerd wordt. Het lijkt daarom waar

schijnlijk dat het toepassen van snellere composteringstechnieken een van 
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de mogelijkheden is om het gehalte aan zware metalen in compost bereid uit 

gemengd ingezameld afval verder te verlagen. Het gaat hierbij om de tijd 

tussen de inzameling van het afval en de afzeving van de compost. Er valt 

hierbij te denken aan overdekte compostering, geforceerde beluchting, of 

beiden. Welke kwantitatieve verlagingen in het gehalte aan zware metalen 

mogelijk zijn door het toepassen van andere snellere composteringstechnie

ken is niet duidelijk. De in het experiment geproduceerde compost bevat nog 

aanzienlijk hogere Pb en Cu gehalten als de compost uit de gescheiden inge

zamelde organische fractie uit Z.O.Utrecht. Toch zijn de verschillen voor 

de andere metalen slechts gering. Momenteel worden er door de VAM te 

Wijster experimenten uitgevoerd met geforceerde beluchting. Van de op deze 

manier geproduceerde compost zijn nog geen analysegegevens bekend. 

Vervolgonderzoek naar de relatie tussen de composteringstijd en de gehalten 

aan zware metalen in compost lijkt zinvol. 
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BIJLAGE 2 

Bepaling significantie tussen twee gemiddelden x, met bijbehorende 

standaarddeviaties SD 

Als so
1 

de standaarddeviatie is van steekproef 1 en so
2 

de standaard

deviatie van steekproef 2, en n
1 

en n
2 

de aantallen waarnemingen in 

beide steekproeven, dan luidt de formule ter berekening van de standaard

fout van het verschil tussen twee gemiddelden: 

SE (verschil) 
SD

2 
2 

+ 

Vervolgens wordt het verschil tussen de gemiddelden uitgedrukt in termen 

van veelvoud van de standaardfout: 

Q 

Onderstaande tabel levert dan de waarschijnlijkheid, behorende bij veel 

vouden van de standaardfout bij een normale verdeling: 

Q p 

0,674 0,50 
1,0 0,317 
1,645 0,10 
1,960 0,05 
2,0 0,046 
2,576 0,01 
3,0 0,0027 
3,291 0,001 

Nul-hypothese: Indien de waarschijnlijkheid kleiner is dan 0,05 (P<0,05, 

Q>l,96) dan zijn de verschillen significant. 




