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Dit documentis va toepassingvoor het bekledenvan gietijzerenof stalenhulpstukken,koppelstukkenalsook
apparatenvoor pro ctie en transportvan drinkwateren voor plaatsingin normaleondergrond.De minimum
laagdikte voor deze toepassingenbedraagt 250 /lm.

1. EISEN GESTELD AAN DE BEKLEDINGSINRICHTING
.1.1.

/ BEKLEDINGSPROCES

Algemeen

De bekledingsinrichtingmoet bestaanuit:

- De mechanischevoorbehandeling:zie punt 1.2.
- De oven: zie punt 1.3.
- De kunststofpoederbekledingsinstallatie:
zie punt 1.4.
- Een labo: zie punt 1.5.
1.2. De mechanischevoorbehandeling.
De te bekledenoppervlakkenmoetenontdaanwordenvan vuil, ?lie, vet, vochtigheidof andereverontreinigingen.
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Nadienwordende oppervlakkengegritstraaldSA 2 1/2 volgensDIN 55928en dit met scherpkantigstraalmiddel,
zodoendedat de gemiddeldeoppervlakteruwheid Rz 50 Jlmbedraagt.
Dit resultaatkan als volgt bereikt worden:door centrifugaalstralingin eenomwentelingsstraalkabine
met staalgrit
en door nastralenvan de inwendigevlakken van de huizendoor drukstralenin eenapartekringloop ofwel inen uitwendig stralenin een straalkabine.De gegritstraaldehulpstukkenwordennadien met gedroogdeperslucht
ontstoft.
Voor beideuitvoeringenis het noodzakelijkdat de gestraaldedelenenkel met vezelvrije handschoenen
kunnen
aangeraaktworden.
Na dezevoorbereidingenvan de oppervlakkenwordt de bekledingaansluitendaangebracht(max. 24 h. na
gritstraling mager tussenzijn, maardan wel gestockeerdin geconditioneerde
opslag).
1.3. Oven.
In de oven wordenenerzijdsde hulpstukken,koppelstukkenen apparatenvoorverwarmdtot bovenhet smeltpunt
van het kunststofpoeder.Anderzijdswordt in de ovende nodigeenergieovergedragenom eenperfectechemische
vemettingte bekomen.Dit kan bereikt wordenmet of zondernaverwarmenna het aanbrengenvan de bekleding.
1.4. Kunststofpoederbekleding.
Dezepoedersmoetenvoldoenaande Belgaquaeisen(Hydrocheck)voor materialenin contactmet drinkwater.
De toepassingkan zowel met elektrostatischspuiten(pistool) als door wervel- of rotatiesinterengebeuren.
1.5. Labo.
Dit labo moet minstensuitgerustzijn met volgendeapparatenof installaties:
- Laagdiktemeter.
- Hoogspannings- poriëntestapparaat.
- Slagproefapparaat.
- Waterbadmet verwarmingen thermostaat.
- Inrichting voor de aanhechtingsproeven
volgensDIN EN 24624te kunnenuitvoeren.
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2. EISEN GESTELD AAN DE BEKLEDING
HULPSTUKKEN EN KOPPELSTUKKEN

VAN

ONDERDELEN

VAN

3

APPARATEN,

2.1. Algemeen.
Voor de volgendebeproevingen(laagdikte,porositeitvrij, slagbestendigheid
en aanhechting)moetende bekleders
hun internekwaliteitscontroleplannenter goedkeuringvoorleggenaanhet drinkwaterbedrijf.
2.2. Inhoud van de internekwaliteitscontroleplannen.
In het specifieke interne kwaliteitscontroleplanvan de bekleder (zie bijlage blz 6 ) worden de aard van de
controle's, de positie van de meetplaatsenalsookhet aantalproevenvastgelegd.
Ook de opvolging moet op dit plan gespecifieerdworden.
Belangrijke opmerking:
1. De voorgesteld.edoorsnedesvan hulpstukken,koppelstukkenen apparatenmet aanduidingvan de meetplaatsen
en aard van de uit te voeren proeven als bijlage aan deze voorschriften,geven voorbeeldenvan veel gebruikte
hulpstukken,koppelstukkenen apparaten.
De interne kwaliteitscontrole moet echter toegepastworden op alle hulpstukken,koppelstukkenen apparaten.
Ingeval het hulpstuk of apparaatafwijkt van de voorgesteldedoorsnedeis de in beschouwingte nemendoorsne~e
dezedie er het dichtst bij aansluit.
2. Elke wijziging die de bekleder aan deze interne kwaliteitscontroleplannenaanbrengtmoet ter goedkeuring
voorgelegdworden aanhet drinkwaterbedrijf.
2.3. Laagdikte.
De laagdikteop de aangeduidemeetplaatsenvan de oppervlakkenen drukbelastedelenvoorzienin de interne
kwaliteitscontroleplannenmoet minimum 250 ~m bedragen.
Ter hoogtevan kantenen hoekenmoet de laagdikteminstens150~m bedragen.
2.4. Poriënvrij zijn.
De controle van het poriënvrij zijn van de hulpstukken,koppelstukkenen apparatenmoetgebeurenvolgenshet
internekwaliteitscontroleplan.Wanneerde bekledingporiënvrij is, danmoet de bekledingelektrischisolerendzijn
tegeneenproefspanningvan 3 kV gelijkspanning.Dezebeproevingwordt uitgevoerdmet eengummi-elektrode.
2.5. Slagvastheid.
De proevengebeurenaande handvan het internekwaliteitscontroleplan.Na elke slagis het ook verplicht telkensde
elektrischedoorslag(zie punt 2.4.) te controleren.Er magzich geendoorslagvoordoen.
Voor de slagproefis het te testenstuk zo te ondersteunen,
dat bij impactvan het valgewicht,van het teststukgeen
verendewerking uitgaat.
Het valgewichtheefteenbolvormig contactoppervlakmet eendiametervan 25 mmo
De slagarbeidE moet 5 Nm (:t 5 %) bedragenen de valhoogteis vastgesteldop:t lm. Verder moet het valgewicht
vertikaal loodrechtop het proefoppervlakneerkomen.Daartoemoet het valgewichttot 10cm bovenhet
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proefoppervlakwrijvingloos en zonderluchtweerstandgeleid worden.
2.6. Vernetting (enkel voor epoxy).
Dezetest gebeurtmet methylisobutylketonen is als volgt uit te voeren:
Op eenhorizontaalmet kunststofpoederbekleedvlak van het proefstuk,wordenbij kamertemperatuur
enkele
druppelsmethylisobutylketonaangebracht.Na 30 secondenwordt dezevloeistof met eenwitte doek afgewreven,
waarbij de bekledingnoch mag aangetast,noch mattermagworden.Het doek moethierbij zuiver blijven.
2.7. Aanhechting.
De aanhechtingvan de kunststofpoederbekleding
wordt uitgevoerdvolgensde stempelafscheur-methode
beschrevenin DIN EN 24624en dit volgenshet internekwaliteitscontroleplanop elk apparaatonderdeel
alsookelk
hulpstuken koppelstuken dit minstensviermaalperjaar. De laagdiktevan de proefvoorwerpenmoet in een
tolerantiebereikvan + 40 % blijven liggen (min. 250 ~m - max. 350 ~m).
Het proefobjektmoet na eentijd van 7 dagenin onthardwatervan 90° C voor epoxypoederbekleding
en 60° C voor
EMAA -bekleding,eenaanhechtingbehoudenvan minstens12 N/mm2.

3. BEKLEDINGSMATERIAAL
Toegelatenkunststofpoederszijn:
a) Epoxypoeder.
b) reversibelevernettecopolymerenvan ethyleenen methacrylzuur(EMAA).
Dezebekledingenmoetenvoldoenaande eisengesteldaanmaterialenin contactmet drinkwater.De gegevens
hieromtrentkunnenbekomenwordenbij Belgaqua, Kolonel Bourgstraat127- 129, 1140Everetelefoonnummer
02/706.40.90, faxnummer02 / 706.40.99.
Toegelatenkleuren voor hulpstukken,koppelstukkenen apparateningebouwdin de ondergrond:BLAUW
(toegelatenRALkleuren: 5005- 5010- 5012- 5015en 5017) en voor hulpstukkenen buizenstellenin
pompstations:zie bijzonderbestek.
De technischeeigenschappen
van de toegelatenbekledingspoeders
moetendoor de beklederof eenlaboratorium
minstens1 maalperjaar gecontroleerdworden.

4. KWALITEITSBEWAKING
a) Van de bekleder:
Dezeis verplicht eenvoortdurendeeigenkwaliteitsbewakinguit te voerenvolgensde hierbovenvermelde
beschrijvingenen de gegevenshiervanop te tekenen(zie voorbeeldintern kwaliteitscontroleplanals bijlage) en
dezegegevensminstens5 jaar te bewaren.
Om het aantalproevenfunctioneelte houden,werdenvolgendediameterreeksen
ingevoerd:
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- Diameterreeks 1 (DN ~ 150): de bekleder voert al de proeven uit op een willekeurig gekozen diameter, die dan
representatief is voor deze reeks van diameters. Weliswaar moeten om beurt alle diameters aan bod komen.

-

Diameterreeks 2 (150 < DN ~ 400):
zelfde opmerking als voor reeks 1, met dit verschil dat de
aanhechtingsproeven uitgevoerd worden op proefstukken uit het zelfde materiaal en met dezelfde wanddikte als de
hulpstukken of apparaten.
- Diameterreeks 3 (DN

> 400):

de testen worden steeksproefsgewijs uitgevoerd

bij

keuring.

De

aanhechtingsproeven gebeuren op dezelfde manier als beschreven voor diameterreeks 2.
b) Uitgevoerd door een keuringsorgaan:
1) Nazicht van de kwaliteitsbewaking.
2) Steekproefsgewijze controle van de laagdikte, de poriënvrij

zijn, de aanhechting, de vemetting en de

slagbestendigheid.
Opmerking:
Bij ontstentenis van een PV van 1stekeuring van hulpstukken, koppelstukken of apparaten, is het noodzakelijk dat
de bekleder een ingangscontrole uitvoert op volgende punten:
Nagaan of de stukken ontbraamd zijn, de lassen doorlopend zijn (geen onderbrekingen of geen puntlassen), vrij zijn
van lasspatten alsook van geen deuken noch plooien voorzien zijn.

5. WIJZIGINGEN
Elke wijzing van het gebruikte hars, fabricageproces en verwerkingsparameters moeten ter kennis gesteld worden
aan het keuringsorgaan.

*

*
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Artikel:

DN:

Lot (aantalstuks):

Controleur:

6

Datum:

l:y
Deel
Aant.
Meting.

Opmerkingen:

Aantal stukken *

1
11
101
201
301
>

Aantal proeven

10
100
200
300
500
501

alle
5
101
15
20
30

Toegelaten afl{eur

Laagdikte

1

2

Porieëntest
Slagbestendigheid
Vernetting
Aanhechting

7
9
10
11

8

Aantal stuks aanhechtingsproef

0
1
Min. 4 per jaar
1
2
3

* Bij het toegelatenaantal afgekeurdestukkenmoet de laagdikteten minste200J.Lm
bedragen,zoniet
is de totale beproevingongeldig.Bij meting van dezemin. laagdiktemag de meetnauwkeurigheidvan
het toestelniet in rekeningworden gebracht.
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Meetpuntnummer
3
4
5

6

DIN EN 24624
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