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Voor de corrosiebeschenning
van gietijzerenof stalenhulpstukken,
koppelstukkenen apparatenvoor productieen transport
van drinkwater.
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Voorzitter
Datumzitting:28.08.03

SVW staatvoor "SamenwerkingVlaamsWater" enverenigtdeVlaamsewaterbedrijven
(watervoorziening en afvalwaterzuivering)

TOEPASSINGSGEBIED:
Dit documentis van toepassingvoor het bekledenvan gietijzeren hulpstukken,koppelstukkenalsook gietijzeren of
stalen apparatenvoor productie en transportvan drinkwater en voor plaatsing in nomlale ondergrond,evenalsvoor
stalenbuisstukken,hulpstukken,koppelstukkenen apparatenvoor bovengrondsetoepassing.De minimum laagdikte
voor dezetoepassingenbedraagt350 ~m.
Dezebekledingis enkelvan toepassingin normaleondergronden.

1. EISEN GESTELD AAN DE BEKLEDINGSINRICHTING

/ BEKLEDINGSPROCES:

1.1. Algemeen.
De bekledingsinrichtingmoet bestaanuit:

- De mechanischevoorbehandeling:zie punt 1.2.
- Het aanbrengenvan de grondlaag: zie punt 1.3.
- De oven: zie punt 1.4.
- De kunststofpoederbekledingsinstallatie:
zie punt 1.5.
- Een labo: zie punt 1.6.
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1.2. De mechanischevoorbehandeling.
De te bekledenoppervlakkenmoeten ontdaanworden van vuil, olie, vet, vochtigheid of andereverontreinigingen.
Nadien worden de oppervlakkengegritstraaldSA 2 1/2 volgens DIN 55928 en dit met scherpkantigstraalmiddel,
zodoendedat de gemiddeldeoppervlakteruwheid Rz 50 ~m bedraagt.
Dit resultaatkan als volgt bereikt worden: Door centrifugaalstralingin een omwentelingsstraalkabine
met staalgrit en
door nastralenvan de inwendigevlakken van de huizendoor drukstralenin eenapartekringloop ofwel in- en uitwendig
stralenin eenstraalkabine.De gegritstraaldehulpstukkenwordennadien met gedroogdepersluchtontstoft.
Voor beide uitvoeringen is het noodzakelijk dat de gestraaidedelen enkel met vezelvrije handschoenenkunnen
aangeraaktworden.
Na dezevoorbereidingenvan de oppervlakkenwordt de bekledingaansluitendaangebracht(max. 24 h. na gritstraling
mag er tussenzijn, maardan wel gestockeerdin geconditioneerdeopslag).
1.3. Het aanbrengenvan de grondlaag.
De drogegrondlaagmoet eendikte hebbenvan minstens10 ~m.
De grondlaagdient aangebrachtte worden onmiddellijk na de voorbereidingvan de oppervlakken,tenzij men met
bepaaldemiddelende oxidatievan het gezandstraalde
oppervlakkan tegengaan(bv: vocht uit de lucht opnemen).
1.4. Oven.
In de oven worden enerzijdsde buisstukken,hulpstukken,koppelstukkenen apparatenvoorverwarmdtot boven het
smeltpuntvan het kunststofpoeder.Anderzijds wordt in de oven de nodige energie overgedragenom een perfecte
chemischevemetting te bekomen.Dit kan bereikt worden met of zonder naverwarmenna het aanbrengenvan de
bekleding.
1.5. Kunststofpoederbekledingsinstallatie.
Het aanbrengenvan de bekleding kan enkel door wervel- of rotatiesinterengebeuren.De gebruikte poeder moet
voldoenaande Belgaquaeisen(Hydrocheck)voor materiaalin contactmet drinkwater.
1.6. Labo.
Dit labo moetminstensuitgerustzijn 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:
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ONDERDELEN

VAN

APPARA TEN,

2.1. Algemeen.
Voor de volgendebeproevingen(laagdikte,porositeitvrij, slagbestendigheid
en aanhechting)moetende bekledershun
internekwaliteitscontroleplannen
ter goedkeuringvoorleggenaanhet drinkwaterbedrijf.
2.2. Inhoudvan de internekwaliteitscontroleplannen.
In het specifiekeinterne kwaliteitscontroleplan(voorbeeldals bijlage) moet de beklederin functie van de aard van de
controlehet volgendevastleggen:
1)
2)
3)
4)

Aantal meetplaatsen.
Positievan de meetplaatsenin- en uitwendig op het hulpstukof apparaat.
Omvangvan de proeven(zie punt 2.3. tot en met 2.6.).
Opvolgingte specifierenop de kwaliteitscontroleplannen.

Belangriike opmerking:
1. De voorgesteldedoorsnedesvan buisstukken,hulpstukken, koppelstukkenen apparatenmet aanduidingvan de
meetplaatsenen aard van de uit te voerenproevenals bijlage aan dezevoorschriften,gevenvoorbeeldenvan veel
gebruiktehulpstukken,koppelstukkenen apparaten.
De interne kwaliteitscontrole moet echter toegepastworden op alle buisstukken,hulpstukken,koppelstukkenen
apparaten.Ingeval het buisstuk, hulpstuk, koppelstukof apparaatafwijkt van de voorgesteldedoorsnedeis de in
beschouwingte nemendoorsnededezedie er het dichtstbij aansluit.
2. Elke wijziging die de bekleder aan deze interne kwaliteitscontroleplannenaanbrengt moet ter goedkeuring
voorgelegdwordenaanhet drinkwaterbedrijf.
2.3. Laagdikte.
De laagdikte op de aangeduidemeetplaatsenvan de oppervlakken en drukbelastedelen voorzien in de interne
kwaliteitscontroleplannen
moet minimum 350 I.1mbedragen.
Ter hoogtevan kantenen hoekenmoet de laagdikteminstens150I.1mbedragen.
2.4. Poriënvrij zijn.
De controle van het poriënvrij zijn van de buisstukken, hulpstukken, koppelstukkenen apparatenmoet gebeuren
volgens het interne kwaliteitscontroleplan.Wanneer de bekleding poriënvrij is, dan moet de bekleding elektrisch
isolerendzijn tegen een proefspanningvan 3 kV gelijkspanning.Deze beproevingwordt uitgevoerdmet een gummielektrode.
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2.5. Slagvastheid.
De proevengebeurenaan de hand van het interne kwaliteitscontroleplan.Na elke slag is het ook verplicht telkensde
elektrischedoorslag(zie punt 2.4.) te controleren.Er mag zich geendoorslagvoordoen.
Voor de slagproefis het te testen stuk zo te ondersteunen,dat bij impact van het valgewicht, van het teststukgeen
verendewerking uitgaat.
Het valgewichtheeft eenbolvormig contactoppervlakmet eendiametervan 25 mmo
De slagarbeidE moet 5 Nm (:i: 5 %) bedragenen de valhoogteis vastgesteldop :i: 1m . Verder moet het valgewicht
loodrecht op het proefoppervlak neerkomen.Daartoe moet het valgewicht tot 10 cm boven het proefoppervlak
wrijvingloos en zonderluchtweerstandgeleid worden.
2.6. Aanhechting.
De aanhechtingvan de kunststofpoederbekleding
wordt uitgevoerdvolgensde stempelafscheur-methode
beschrevenin
DIN EN 24624en dit volgenshet internekwaliteitscontroleplanop elk apparaatonderdeel
alsookelk buisstuk,hulpstuk
en koppelstuken dit minstensviermaalperjaar. De laagdiktevan de proefvoorwerpenmoet in eentolerantiebereikvan
+ 40 % blijven liggen (min. 350 ~m - max. 500 ~m).
Het proefobjektmoet na een tijd van 7 dagenin onthardwater van 60° C,eenaanhechtingbehoudenvan minstens12
N/mm2.

3. BEKLEDINGSMATERIAAL:
Het toegelatenkunststofpoederis: polyamide 11.
Dezebekledingmoet voldoen aan de eisengesteldaanmaterialenin contactmet drinkwater.De gegevenshieromtrent
kunnen bekomenworden bij Belgaqua,Kolonel Bourgstraat127 - 129, 1140 Evere telefoonnummer:02/706.40.90,
faxnummer:02/706.40.99.
Toegelatenkleurenvoor hulpstukken,koppelstukkenen apparateningebouwdin de ondergrond:BLAUW (RAL 5015)
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:
Deze is verplicht een voortdurende eigen kwaliteitsbewaking uit te voeren volgens de hierboven vermelde
beschrijvingenen de gegevenshiervan op te tekenen(zie voorbeeldintern kwaliteitscontroleplanals bijlage) en deze
gegevensminstens5 jaar te bewaren.

I

SVW-Document Nr.T.V./O41/2-A

bladzijde5.

Om het aantalproevenfunctioneelte houden,werdenvolgendediameterreeksen
ingevoerd:

- Diameterreeks1 (DN :S 150):

de bekledervoert al de proeven uit op een willekeurig gekozendiameter,die dan
representatiefis voor dezereeksvan diameters.Weliswaarmoetenom beurt alle diametersaanbod komen.

- Diameterreeks2 (150 < DN:S 400): zelfde opmerkingals 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.
- Diameterreeks3 (DN > 400): de testenworden steeksproefsgewijs
uitgevoerdbij keuring. De aanhechtingsproeven
gebeurenop dezelfdemanierals beschrevenvoor diameterreeks2.
b) Uitgevoerddoor eenkeuringsorgaan:
1) Nazicht van de kwaliteitsbewaking.
2) Steekproefsgewijzecontrole van de laagdikte, de poriënvrij zijn, de aanhechting, de vemetting en de
slagbestendigheid.
Opmerking:
Bij ontstentenisvan een PV van 1ste keuring van buisstukken, hulpstukken, koppelstukkenof apparaten,is het
noodzakelijkdat de bekledereeningangscontroleuitvoert op volgendepunten:
Nagaanof de stukkenontbraamdzijn, de lassendoorlopendzijn (geenonderbrekingenof geenpuntlassen),vrij zijn van
lasspattenalsookvan geendeukennoch plooien voorzienzijn.

5. WIJZIGINGEN:
Elke wijzing van het gebruiktehars, fabricageprocesen verwerkingsparameters
moetenter kennis gesteldworden aan
het keuringsorgaan.

*

*

*

!

!

cc-

-

SVW DocumentNr. T.V./041/2-A

bladzijde6.
Biila2e

Beproevingsverslag kunststofpoeder (Polyamide 11)
Artikel:

~:

Lot (aantal stuks):

Mechanische

Laagdikte

Porieëntest

voorbehandelin~

350 /!m

3 kV

Controleur:

Datum:

Sla!!bestendi!!heid

Aanhechting
N I mm2

Qpmerkin2en:
Meetpuntnummer

Aantal stukken *

Laagdikte

1

2

Porieëntest

7

8

Slagbestendigheid

9

Aanhechting

10

Aantal proeven

Toegelatenafkeur

1

10

Alle

0

11

100

5

1

101

200

10

1

201

300

15

1

301

500

20

2

>

501

30

3

3

4

5

6

Aantal stuks aanhechtingsproefDIN EN 24624

Min. 4 per jaar*

* Bij het toegelaten afgekeurde stukken moet de laagdikte ten minste 300 J:lm bedragen, zoniet is de totale
beproeving ongeldig. Bij meting van deze min. Laagdikte mag de meetnauwkeurigheid
rekening worden gebracht.
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