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GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAAL V OORSCHRIFTEN

AWW - IMWV - ISWA - IWV A - IWVB - PIDPA - TMVW - VMW
WERKGROEP
MATERIALEN
Documentnummer:

MESSING HOOFDKRAAN

T.V./O17/1-B

DN 20
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Aantalbladzijden:
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Type I: Membraanafsluiter met onrechtstreekse doorgang.

Goedkeuring
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- Drukklasse PN 10
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Type 11: Plunjerafsluiter met rechtstraaksedoorgang.
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~..Voorzitter DC Overleg
Datum zitting: 28.08.03

SVW staat voor "Samenwerking Vlaams Water" en verenigt de Vlaamse waterbedrijven
(watervoorziening en afvalwaterzuivering)

BELANGRIJKE OPMERKING:
Elke afwijking van de principetekeningenen de toegepastetechniekenmoet ter goedkeuringvoorgelegdworden aan
de keuringscoördinatordie optreedtvoor de gemeenschappelijke
aanbestedende
overheden(p.a. VMW, Belliardstraat
73, 1040Brussel,tel: 02/238.94.64.).
1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED.
De hoofdkranen worden voornamelijk toegepastbij huisaansluitingenom de binneninstallatie in het gebouw te
isolerenvan het net.

2. UITVOERING, MAATVOERING

EN DRUKKLASSE.

De onderhavigevoorschriften beschrijven membraanafsluitersmet onrechtstreeksedoorgang DN 20 / PN 10 en
plunjerafsluitersmet rechtstreeksedoorgangDN 20 I PN 10 voor huisaansluitingen.
Dezemembraanafsluiters
kunnenuitgevoerdwordenvolgensde prlncipetekeningtype I of 11als bijlage.
De minimum wanddiktevan het huis (lichaamin contactmet drinkwater)en het bovendeelis 3 mmo
De aangeduidemaatvoeringenzijn strikt bindend.
Het membraanisoleertvolledig het bedieningsmechanisme
van het huis, zodatde bedieningsstang
drooglopendis.
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De spindeldoorgangdoor het huis is afgedichtmet een0- ring (afdichtingseisenpunt 6.2.1.1.hieronder).
De membraanafsluiters
DN 20 hebbenaansluiteindenM x Vr - lossemoer G 4/4" volgensISO 228/1.
De opbouw kan enkel bekomen worden door het membraankraanhuisuit één stuk te vervaardigenen dit op de
gevraagdebouwlengte.

3. TOEGELATEN MATERIALEN.
Membraankraanhuis:
(deel in contactmet drinkwater)

Ontzinkingsvrij messing(werkstofnummerCZ 132)
volgensBS 2872 of gunmetalBS 1400- gradeLG 2.

Bovendeel(lichaam):

KoperlegeringCu Zn40 pb2 volgensDIN 17660of gietijzer
min. kwaliteit GG 25.
Dit bovendeelmoet met blauwekunststofbekleding
(Ral nr. 5015) gecoatworden.

Spindel:

KoperlegeringCu Zn40 pb2 volgensDIN 17660met een
min. trekvastheidvan 430 N/mm2, kwaliteit F43..,
of RVS 304.

Afdichtingsmembraan:

Voor membraankraan:EPDM 1NBR.
(met wapeningsnetingevulcaniseerd,over gansde oppervlakte)
Voor plunjerkraan: Idem maarzonderinlagen.

Handwiel:

Kunststof.Het conceptmoet zodanigopgezetzijn dat het
handwielbij het uitvoerenvan het sluitenmet bedieningskoppel niet kan vervormen,noch kan doordraaienover de
spindel.
Opmerking: Kleur van het handwiel: zie punt 5. merking.
Minimum diameterbandwiel:0 60 mmo

Anderesamenstellende
metalenonderdelen:

Naar keuzevan de fabrikant in messingMS 58 of RVS 304.

Bevestigingselementen:

In RVS 304.
Opmerking: De vergrendeldebevestigingvan het
bovendeelop het lichaammoet enkel geborgdzijn wanneer
de bevestigingbout-moeris.

Anderedichtingsonderdelen:

Naar keuzevan de fabrikant,maarvoor te leggenaande
keuringsdienstvan de VMW.
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IN CONTACT MET DRINKWATER.

Door het feit dat hij deelneemtaande procedurevoor het gunnenvan eenopdracht,verbindt de inschrijver zich ertoe
dat de door hem gebruikte materialen,van organischeoorsprong(plastische,niet- plastischeen elastomeren),die
normaalof toevallig in contactkomen met water, voldoen aan de eisengesteldin het Belgaqua-dossier"Keuring van
materialenin contactmet water en waterbestemdvoor de productievan drinkwater".
De nieuw aangebodenmaterialenof materialenmet gewijzigde samenstellingdienenvanaf de datumvan het invoege
brengenvan onderhavigevoorschriften over een Belgaqua-goedkeuringscertificaat
te beschikkenof over een attest
afgeleverddoor een organismedat gelijkwaardigewaarborgenbiedt en dit volgens de algemenevoorwaardenzoals
beschrevenin de Belgaqua-keuringsmethode.
De gestelde keuringseisenvermeld in bovenvermeld Belgaqua-dossierkunnen bekomen worden bij Belgaqua,
Kolonel Bourgstraat127- 129, 1140Evere.
De nodigeattestenmoetenverplicht bij de inschrijving gevoegdworden.

5. MERKING.
Het kunststofhandwielofhet lichaamvan de kraanwordt gemerktmet het symboolconform met het plan "logo van de
aanbestedende
overheden"
vanjanuari2002.
Ook de positie open(+) en dicht (-) wordenmet eenpijl aangeduid.
De kleur van het handwielmembraankraan
is blauw (Ral nr. 5015).
Volgendemerkingenzijn verplicht in reliëf aangebracht:
- Fabrieksmerk.
- Jaarvan fabricatie.
- Nominale diameter.
- Nominale druk.

6. KEURINGSPROCEDURE.
Belangriik:
De leverancier mag enkel membraankranenaanbiedendie geheel of gedeeltelijk vervaardigd zijn door erkende
fabrikanten(zie punt 6.1. hieronder).
Bij inbreuk wordt de leverancieren fabrikant defInitief uitgeslotenvoor leveringenrechtstreeksof onrechtstreeksaan
de ledenvan de gemeenschappelijke
aanbestedende
overheden.
6.1. Controlevan fabricageproces.
De fabrikant moet verplicht voorafgaandzijn fabricatie-procesen de internekwaliteitscontrolelaten goedkeurendoor
de keuringscoördinatordie optreedtvoor de gemeenschappelijke
aanbestedende
overheden(p.a. VMW, Belliardstraat
73, 1040Brussel,tel: 02/238.94.64.), (Erkenningvan de fabrikant).
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6.2. Type goedkeuring.
Dezegoedkeuringgebeurtop de door de fabrikantvoorgesteldemembraanafsluiter.
Hiertoe verstrektde fabrikantvolgendeinlichtingen:
1. De nodigedocumentatieen technischeplannenof schetsenvan de membraanafsluiter.
2. Een lijst van referentiesvoor drinkwatertoepassing
en de nodigecertificaten.
3. Het maximumladingsverliesvoor DN 20 bij eendebiettot 2,5 m3fhmoet kleiner zijn dan 5 mWK.
4. De nodigemonsters.
6.2.1. Proevenuitgevoerdbij de fabrikant.
6.2.1.1. Dichtheids-en weerstandsproef.
Men onderzoekt minimum 10 afsluiters achtereenvolgensaan de hieronder beschreven dichtheids- en
weerstandsproef.
Membraan-

T"

IJ d Sd uur

afsluiter

Omschrijving

Proefdruk.

PNIO
Dichtheidsproef

Weerstandsproef

De afsluiter wordt onderworpenaaneentestdruk
gelijk aan 1,1x de nominaledruk en moet onder
druk kunnenafdichtenbij eenmaximum
bedieningsmoment
van 5 Nm.
De spindeldoorgang(O-ring) moet waterdichtzijn
(openingin membraan).

11 bar

De afsluiter wordt in openstandonderworpenaan
1,5 x PN.

15 bar

.
Vereiste

mlD.

2 minuten}
per zijde}
}
}

11 bar

5 minuten}

Er mag
zich geen
enkel lek
voordoen

}
2 minuten}

Geenlek noch
} beschadiging

6.2.1.2. Torsiemomentop lossemoer:
Op minimum 10 membraanafsluiterswordt de losse moer die op het huis is bevestigd onderworpenaan een
torsiemomentvan 100Nm.
Van dezeproevenwordt eenbeproevingsverslag
opgemaaktmet volgendeinhoud:

- Aantal ter keuring aangebodenafsluiters.
- Aantal beproefdeafsluiters.
-Deproefdruk.
- Het toegepasteTorsiemomentop de lossemoer.
- De uitslag van de proef.
- De monstemamevoor de verouderingsproeven
uit te voerendoor eenBelgischeuniversiteit.
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6.2.1.3. Slijtageproef:
Minstens5 steekproefsgewijsgeselecteerde
membraanafsluiters
worden motorischgestuurd1000maal open en dicht
gedraaid.Na dezeproef maghet membraangeenbeschadigingenvertonen.
6.2.2. Verouderingsproefop het membraanuit te voerenbij eenBelgischeuniversiteit.
Hiervoor onderzoektmen 15 afsluiters.
Methode:
a) proef op niet verouderdemembranen.
Vijf afsluiterswordengedemonteerden de membraanopgespannen
in eenhouder.
De membraanwordt in eentrekbankop druk belasttot breuk. Voor elke membraanworden de breuklasten de rek bij
breukbepaald;van de uitslagenwordenhet gemiddeldeen de spreidingberekend.
Hieruit verkrijgt men de breukbelasting,en de rek bij breuk voor de membraanin natuurlijke toestand.
b) proef op verouderdemembranen;afsluitersin openstand.
Vijf afsluiterswordenin openstandverouderdin eenluchtoven.
De temperatuurbedraagt 70 +/- IoC. De duur van de behandeling 7 x 24 uur. Daarna word elke afsluiter
gedemonteerd,
en de membraanop analogewijze als ondera) belasttot breuk.
Hieruit verkrijgt men de breukbelasting,en de rek bij breuk voor de membraanin verouderdetoestand(afsluiter
open).
c) Proef op verouderdemembranen;afsluitersin geslotenstand.
Vijf afsluiterswordenin geslotenstandverouderdin eenluchtovenbij 70 +/- IOC analoogals onderb).
Hieruit verkrijgt men de breukbelasting,en de rek bij breuk voor de membraanin verouderdetoestand(afsluiter
gesloten).
Specificatie:
De invloed van de veroudering,die bestaatin de veranderingvan elke onderzochtekarakteristiek,wordt uitgedrukt
door het verschil tussende waardenin de natuurlijke toestanden die in verouderdetoestand,in tenhonderdvan de in
natuurlijke toestandgemetenkarakteristieken.
De max. achteruitgangvan de treksterktena verouderingbedraagt25 %.
De max. achteruitgangvan de rek bij breuk na verouderingbedraagt25 %.
Proefverslag.
Het proefverslagvermeldt:

- De belastingssnelheid(10 mmlmin.)
- Voor elk van de onderzochtegevallen:breukbelastingen rek bij breuk.
- De invloed van de veroudering:van de afsluiter verouderdzowel in openstandals in geslotenstand.
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6.2.3. Attest en controleanalytischesamenstellinglegering.
Naasteen attestdat de fabrikant moet afleveren,wordt een steekproefsgewijzecontroleuitgevoerdvolgenspunt 6.3.
hieronder.
6.3. Eigenlijke technischekeuring.
Deze proevengebeurenbij de fabrikant, uitgenomende keuringsproef4 (samenstellingmessinglegering) welke bij
eenerkendlabo wordt uitgevoerd,na het slagenvan alle proevenvoorzienbij de type-goedkeuring.
Hier wordt de volledige partij afsluiterster keuring aangeboden.
De algemenekeuringsmodaliteitenzijn beschrevenin de technischesteekkaartT.V./OOO/I-D.
De afsluiters moeten ter keuring aangebodenworden in de staat dat ze zullen geleverd worden, uitgenomende
beschermingvan de uitwendigedraad(kunststofbeschermkap)
dat enkelmag aangebrachtwordenvoor verzending.
Dezesteekproefsgewijze
(min. 2 % van het aangeboden
aantal)keuring bestaatuit:
1. Visuele en dimensionelecontrole,alsooknazichtof de aangebodenafsluitersovereenkomenmet het goedgekeurd
type.
2. Dichtheids-en weerstandsproef:
volgenspunt 6.2.1.1hierbovenbeschreven.
3. Torsiemomentop lossemoer: volgenspunt 6.2.1.2.
4. Tegensprekelijk steekproefsgewijzecontrole op een willekeurig ogenblik van de samenstelling van de
messinglegeringdoor spectrometrie bij erkend labo. De kosten van deze proef zijn ten laste van de
gemeenschappelijke
aanbestedende
overheden(zo het materiaalaande gesteldeeisenvoldoet).
In het tegenovergestelde
geval worden dezekostendoorgerekendaande leverancier/fabrikanten worden de reeds
geleverdekranenop kostenvan de leverancier/fabrikantvervangen.
5. Controlevan het bedieningskoppel(max. 5 Nm) en het weerstandkoppel(min. 15 Nm) en dit bij eendruk van 11
bar.
De controlevan het bedieningskoppelen weerstandskoppel
wordt verplicht uitgevoerdmet handwiel.

7. VERPAKKING.
De levering moet gebeurenin stevigekartonnendozen(verlorenverpakking)met eenbruto gewicht van max. 20 kg,
het aantalstuksper verpakkingwordt bepaaldin de prijsaanvraag.De afmetingenvan de dozenzijn aangepastaanhet
aantalen de aardvan de stukkendie ze inhouden.
De uitwendigedraadmoetbeschermdwordenmet eenkunststofbeschermkap.

*

*

*

I

SVW-Document

Nr. T.V./O17/1-B

bladzijde7.
Biila~e

VERZAMELPLAN
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VERZAMELPLAN (I1rincioetekeninl!tvoe n - Plunierafsluiter met rechtstreekse doorl!anl! DN 20)
De nuttige doorlaatbedraagtminimum 20 mmo
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