
Gesprek gevoerd rrat directeur en nadewerker van het bedrijf. Bariumprobleem besproken en
productieproces van Granuliet beoordeeld in het licht van de BRI 9321 (industriezand en (gebroken)
industriegrind). Productieproces: Graniet wordtin Schorland en Noorwegen gewonnen. Eerste breekproces vind
plaats op locatie van winning (slechts een kwestie van laten vallen). Gebroken Granuliet komt vervolgens per
schip naar Nederland. Eenrraal binnen de inrichting wordt het Graniet, afhankelijk van de gewenste brok grootte,
over 1 van de 7 zeven gehaald en gewassen. Aan het eind van dit zeefproces bhjft de fijnste granieffractie
(Granuliet) over. Het granuliet wordt in silo's verzameld waarna het naar een groot bezinkingsbassin gaat waar
het vochtpercentage wordt teruggebracht naar 50%.

in

Hierna wordt het Granuliet geperst tot een vochtpercentage van 15%.



plakken granuliet in pers

Het geperste Granuliet (plakken) wordtvervolgens mbv een transportband naar buiten getransporteerd en
verzameld in bulk. Buiten droogt het Granuliet dan in tot een vochtpercentage van 15%. Voor de leek ziet het

Het Granuliet betreft ongeveer 10% van de productie, op jaar basis hebben w e het dan over 250.000 tot 500.000
ton. De grootste afzet van Granuliet is naar de keramsche- en kalksteenindustrie. Het bedriif is inmddels 4 jaar
erkend. Voor die tijd werd het Granuliet afgezet onder partijkeuring. Gezien de grote hoeveelheid af te zetten
product liep dit natuurlijk er in de papieren en belerrmerde de doorzet. Destijds heeft er een discussie plaats
gevonden hoe Granuliet geclassificeerd rrnet worden. Senter Novem en het college van deskundigen hebben
aangegeven dat het hier grond betreft. In het kader van het productcertificaat (9321) rrxiet er irxiiranteet 10x in 3
jaar wordenbemonsterd op nil hyg kwaliteit Uit de analyses van medio 2012 tot nu blijkt Barium geniddeld 1000
mg/kg te zijn. Bedrijf zou in het verleden ook de nodige uitloogproeven hebben uitgevoerd. Uit deze proeven zou
blijken dat er geen uitloging plaats vindt. De resultaten w orden nij nog gestuurd.

Bij mij komen nu de volgende vragen naar voren :



Hebben we het hier nu over grond of niet vormgegevenbouwstof??
Hiervoor heb ik de overwegingen van 5enter Novem en college van deskundigen opgevraagd, nog niet
ontvangen
Bij bedrjif navraag gedoan naar gehalten calcium/silicium /aluminium, antwoord moet nog volgen.
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Rijst d e vraag.......waarom gekozen voor de BRL 9321 en niet voor de BRL 9324 ( steenslag in

ongebonden toepassing). Dan zijn we naar mijn idee direct van het Bariumprob leem af als
inderdaad blijkt dat er geen uitloging is. Bij de bouwstoffen wordt met name gekeken naar de
uitloging.
Deze vraag ook gesteld aan de CI (Kiwaj, zij wisten het zo ook niet te vertellen.....helaasdusnog geen
antwoord gekregen. Zij gaan di t intern bespreken.

Graag jullie visie op dit vraagstuk! Zie ik iets over het hoofd??
Ter info voeg ik even de BRL 9324 (scheelt weer wat zoekwerk)


