HEROS

AEC-BODEMAS
IBC-BOUWSTOF
AEC-bodemas bestaat uit niet-brandbare materialen en is het
restproduct dat overblijft bij het verbranden van afval in een
Afval-Energie- Centrale. De zogenoemde ruwe AEC-bodemas is
steenachtig materiaal, dat bestaat uit gesmolten en samengeklonterde
verbrandings-producten, zand, steen, glas, porselein en metalen, die
zijn gemengd met de asresten van verbrande producten.
De bewerking van AEC-bodemas is één van de hoofdactiviteiten van
Heros Sluiskil BV. Jaarlijks worden ca. 600.000 ton ruwe AEC-bodemas
opgewerkt tot secundaire bouwstof.

Alle door Heros te leveren AVI-Bodemassen zijn voorzien van het
KOMO-certificaat en CE-markering. AEC-bodemas is in het kader van
de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) een afvalstof uit complementaire
categorie en zijn derhalve niet gevaarlijk. Code 19. 01.12.

Technische gegevens:
Volumieke massa:

losgestort ca. 1550 kg/m3, verdicht ca. 1850 kg/m3

Korrelverdeling:

zeef C 22,4 - 0/ 10% cumulatief;
zeef C 4 - 30/ 70% cumulatief;
63 μm - 90/100% cumulatief

Gloeiverlies:

gemiddeld 3%

Gehalte aan metallisch ijzer:

gemiddeld 0,1% (magnetische slak gehalte 4-8%)

Max. proctor dichtheid:

13 - 24 % (m/m)

Korrelvorm:

overwegend hoekig

Verbrijzelingsfactor:

0,62 - 0,76

Elasticiteitsmodulus:

100 - 250 N/mm2 (ongebonden)

Vochtgehalte:

13 - 24 %

CBR waarde:

30 - 40 %

Hydrauliciteit:

zwak-hydraulisch

Vorstbestendigheid:

goed

De ruwe AEC-bodemas wordt bewerkt in een speciale (opwerk)
installatie. Hier worden ijzer (ferro) en andere metalen zoals
aluminium, koper en zink en dergelijke (non-ferro) gescheiden en
worden alle materiaaldelen groter dan 40 millimeter verkleind in een
breekinstallatie. Ook wordt het restant brandbaar materiaal verwijderd.
Aan het einde van het proces is de ruwe AEC-bodemas verwerkt tot
gecertificeerde AEC-bodemas, een zwart, zandachtig materiaal.
In tegenstelling tot zand is AEC-bodemas geen primaire, maar
een secundaire grondstof. Gebruik ervan is daarom duurzamer en
milieuvriendelijker. Immers, toepassen van AEC-bodemas bespaart het
gebruik van zand en grind.
AEC-bodemas vooral toegepast als zandvervanger in grootschalige
aanvullingen en ophogingen in de wegenbouw en in steunlagen op
stortplaatsen.

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:
Heros AEC-Bodemas heeft op basis van BRL 2307 het KOMO
productcertificaat ontvangen van INTRON certificatie B.V.

HEROS SLUISKIL B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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Alle processen binnen Heros zijn
ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd door Kiwa

