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1. NORMATIEVE "REFERENTIES.
prEN 12201-1: Kunststofbuissystemen
voor drinkwatertransport- polyetheenPE - deel 1: Algemeen.
prEN 12201-2: Kunststofbuissystemen
voor drinkwatertransport- polyetheenPE - deel 2: Buizen.
prEN 12201-3: Kunststofbuissystemen
voor drinkwatertransport- polyetheenPE - deel 3: Hulpstukken.
prEN 12 201-4: Kunststofbuissystemen
voor drinkwatertransport- polyetheenPE - deel4: Afsluiters.
prEN 12201-5: Kunststofbuissystemen
voor drinkwatertransport- polyetheenPE -deelS: Geschiktheidsproeven.
NBN T 42-009:Rjchtlijnen voor de opslag, de behandeling,het vervoeren het verbindenvan thermoplastische
buizenen toebehorenvoor het transportvan fluida.
NBN T 42-010:Richtlijnen voor het uitvoerenvan lasverbindingen.
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2. ONDERWERP EN TOEPASSINGSDOMEIN.
Onderhavigesteekkaartspecificeertde specifiekeeisenen leveringsvoorwaarden
van PE 80 buizenen hulpstukken
voor het transportvan drinkwater.
De klassevan de buizenen hulpstukkenmet nominalediameterkleiner dan 630 is HD/PE 80.
Dezebuizen en hulpstukkenmoetenvoldoenaande eisenvan de EuropeseontwerpnormenprEN 12201-1tot prEN
12201-5.

3. VOORNAAMSTE DEFINITIES.
3.1. Nominale druk (PN).
De nominale druk is een alfanumeriekeaanduidingmet betrekkingtot de inwendige druk die een leidingelement
kan verdragen.Die aanduidingbestaatuit een symbool PN berekendmet veiligheidscoëfficiëntC = 1,25gevolgd
door een getal dat, eventueelna afronding, gelijk is aan de getalwaardevan de b~rekendeinwendige waterdruk,
uitgedrukt in bar, die het leidingelementgedurende50 jaar zonderbreuk kan verdragenbij een temperatuurvan
20°C.
De nominale spanning(Jn en de nominaledruk PN (die voor eengegevenleidingelementuit mekaarvoortvloeien)
worden bepaalddoor extrapolatievan langeduurdrukproevenvolgensISO.TR 9080. Bij deze extrapolatiewordt
normaalrekeninggehoudenmet de minimum ontwerpcoëfficiënt.
3.2. Standaardafmetingverhouding(S.D.R.).
De verhoudingvan de nominaleuitwendige diameterdn van eenbuis tot zijn nominalewanddikteen.
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Opmerking:
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- PNin bar

in MPa

3.3. Diameterreeksen.
De diameterreeksen
zijn ingevoerdom het aantalproevente optimaliseren.Onderdiameterreekswordt verstaaneen
groeperingvan diameters.
Volgendediameterreeksen
zijn voorzien:
0
0
0
0

reeks1:
reeks2:
reeks3:
reeks4:

25 ~ dn ~ 63
90 ~ dn ~ 160
200 ~ dn ~ 315
400 ~ dn ~ 630
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In overleg met het orgaan dat de partijkeuringen en proeven uitvoert, wordt voor een aantal proeven uit de
respectievelijkereekseendiameterovereengekomen
die danrepresentatiefis vo"ordezereeksvan diameters.

4. MATERIAALEISEN

PE 80 BUIZEN EN HULPSTUKKEN.

4.1. PE 80 - grondstofmateriaal.
De toegelatengrondstofmaterialenzijn:
- Solvay:

Eltex Tub 131 N 2010 (zwart)

- Fina:

Finatheen 3802B

- Borealis:

HE 3470LS

Deze lijst is niet limitatief en kan aangevuldworden met anderegrondstofmaterialenop voorwaardedat een
Belgisch erkend organismeeen attestkan afleverendat het grondstofmateriaalvoldoet aan de eisen gesteldin de
EuropeseontwerpnormprEN 12201-1.
Verder moeten deze grondstofmaterialenvoldoen aan de Belgaquaeisen gesteld aan materialenin contact met
drinkwater(hydrocheck).
4.2. Buizen en hulpstukken.
4.2.1. Buizen.
De buizenzijn van de klassePE 80SDR II/S5 (PN 12,5)volgensde Europeseontwerpnorm
prEN 12201-2.
4.2.2. Hulpstukken.
Tot dn ~ 630 zijn de eisenvan de EuropeseontwerpnormprEN 12201-3van toepassing.
Deze hulpstukkenkunnen gespotenzijn of vervaardigduit buizen of holstaven.Wanneerze vervaardigdzijn uit
buizenof holstaven,is voor de constructieenkel de stuiklastoegelaten.
De stuiklashulpstukkenzijn van de klasse PE 80 SDR 11 (PN 12,5) of PE 100 SDR 11 (PN 16) volgens de
EuropeseontwerpnormprEN 12201-3.
De elektrolashulpstukkendaarentegenzijn van de klassePE 80 SDR 11 of PE 100 SDR 11 ~ SDR ~ 17 volgens
dezelfdeEuropeseontwerpnormprEN 12201-3.
Gestuiklastehulpstukkenworden ontdaanvan de inwendigelasril.
Voor gestuiklastesegmentbochten
vindt u hieronderhet nodig aantalsegmenten:
Bocht

aantalsegmenten

1/32
1/16

2 segmenten
2 segmenten

I
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1/8
1/4

3 segmenten
4 segmenten

VoorPE-hulpstukken van het type flens-flens moetenzo mogelijk de uitbouwlengtesvan gietijzeren flens-flens
hulpstukkengerespecteerd
wordenvolgensde norm NBN EN 545 reeksA.
4.2.3. Lengte van de buizen.
Zo de lengteniet bepaaldis in het bestekof in de prijsaanvraag,zijn de voorkeurlengten6 en 10 m.
De toegelatenafwijking voor rechtebuizenbedraagt+ 0,05 m/- 0 m.
4.2.4. Buizen geleverdop rol (dn ~ 110).
De buis moet zo opgeroldwordendat lokale vervormingenvoorkomenworden.
De minimum inwendigediametervan de rol zal niet minderbedragendan 18 dn.
De lengte van de opgeroldebuizen is 50 (dn > 63 of 100 (dn ~ 63) meter.De toegelatenafwijking voor opgerolde
buizenbedraagt+ 0,50 m/- 0 m.
Het bestekof de prijsvraagkan eenlevering op haspelopleggen.
4.2.5. Kleur van de buizenen hulpstukken.
Voor buizen:

Zwart met blauwe strepen(min. 3 omschrijvendenondereengelijke hoek).
De blauwe strepenmoetenvervaardigdzijn uit het zelfdebasismateriaal
(dieptevan 10 % wanddikteen breedtemin. 2 mm).
Opmerking: Zwarte buizenzijn als overgangsperiode
toegelatentot 31-12-2001.

Voor hulpstukken:

Zwart.

Opmerking:Voor bovengrondsetoepassingenmoet de polyetheenbeschermdwordentegenU.V.-bestraling,indien
ze niet van isolatie voorzienzijn.
5.
KWALrrErrs
HULPSTUKKEN.

ATTES TEN

EN

PARTDKEURINGSEISEN

VOOR

BUIZEN

EN

5.1 Kwaliteitsattesten:
Een fabrikant moet bij zijn inschrijving volgendeattestenkunnenvoorleggen:
0

Specifiekvoor het grondstofmateriaalen éénmaligper PE-formule:

-

Een verklaring van de fabrikant dat hij enerzijds voor de aanmaakvan buizen en hulpstukkenenkel de
toegelatengrondstofmaterialendie vermeld zijn onder punt 4.1 van onderhavigevoorschriftengebruikt en
anderzijdsal de nodigetestenkan uitvoerenvolgensde EuropeseontwerpnormprEN 12201.

-

Een regressiekurvemet de extrapolatiemethode
gedefinieerdin ISO TR 9080 op te stellen ter bepalingvan
de minimum vereistewandspanningna 50jaar bij 20° C (= MRS).
Deze regressiekurvemoet afgeleverdworden door een erkend kunststoflaboratorium,evenwel dient het
testrapportin de Nederlandseof Engelsetaal opgesteldte zijn.
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Voor buizenen hulpstukkenper formule PE, per diameterreeksen per drukklassemoetenvolgendeattesten
afgeleverd worden door een Belgisch Wetenschappelijkerkend kunststoforganisme(deze attesten zijn
maximum 3 jaar geldig):

-

Hydraulischeweerstandsproef165h, 80° C hoopstress4,6 MPa volgensEN 921 (voor hulpstukken).

-

Notch test 165h, 80° C uitgevoerdvolgensprEN 1555,met dat verschildat ze wordt uitgevoerdop eenbuis
uit de diameterreekswaartoeze behoorten in functie van de drukklasse.

-

Trekproef volgensISO 6259-3.

Voor bovenvermeldeattesten,moetende proefresultatenuiteraardrepresentatiefzijn voor het geleverdeproduct.
Deze overeenkomstigheidmet de proefstukken kan enkel verzekerd zijn wanneer de bemonstering ervan
tegensprekelijkgenomenwordt, hetzij door eenonafhankelijkerkendorganisme.
5.2. Partijkeuringenvoor buizenen hulpstukkken.
1.
2.
3.
4.

Visuele controle.
Controle maatvoering.
Trekproef volgensISO 6259-3.
Meten wijziging MFI, en densiteittussenbuis/hulpstuken grondstof.

Opmerking:De alT -test wordt eveneensuitgevoerdtussenbuis/hulpstuken grondstof,ter controle van het "Virgin
material"o
5.
Een 1 h-proef, 20° C, hoopstressvolgensprEN 12201-2punt 702voor buizenen prEN 12201-3punt 7.3
voor hulpstukken.
6.

Voor elektrolashulpstukkeneendecohesietest
volgensprEN 12201-3.

Opmerking:
1°)

Het minimum aantalproevenzo niet opgelegdin de norm die verplicht moetenuitgevoerdworden,worden
bepaalddoor het orgaandat de partijkeuringenuitvoert.

2°)

De buizen en hulpstukkenwordenpasvrijgegevenwanneeraanalle partijkeuringseisenvoldaanis, in de
geestvan de EuropesenormenprEN 12201.

3°)

Het orgaandat de partijkeuringenuitvoert heeftal danniet het recht om destructieveproevenuit te voeren.

6. MERKEN VAN BUIZEN EN HULPSTUKKEN (verpakking hulpstukken).
De merking van de buizen moet conform zijn met punt 11 van de Europesenorm prEN 12201-2.Bovenop de
minimum vereistemerking wordt om de meterverplicht volgendevermeldinggedaan:"drinkwater".
De merking en verpakking van de hulpstukken is conform met respectievelijk 11 en 12 van de Europese
ontwerpnormprEN 12201-3.
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7. TOEGELATEN VERBINDINGEN VAN BUIZEN EN HULPSTUKKEN.
Algemeen:De verbindingentussenpolyetheenbuizenen of hulpstukkenevenalsmet anderematerialenis
steedstrekvast.
1° Door stuiklas.
2° Door elektrolas.
3° Door eentrekvastePE-koppeling.
Dezekoppeling wordt tot dn 63 verplicht geplaatstmet eeninsteekhuls.
4° Voor de verbinding met apparatenen hulpstukken met een opgelastekraag (stuiklas) + losse met metaal
versterkteflens in polypropyleenof stalenbekledeflens voor nominalediametersgroter dan 300.
Opmerking: De bekledingvan de stalenflens is Epoxypoedermet minimum dikte 250 ~m.
5° Trekvastemof en opzetflenzen.

8. STOCKERING, BEHANDELING EN TRANSPORT.
De schikkingen van punten 4, 5, 6 en 7 van de norm NBN T 42-009 betreffende stockering,behandelingen
transportvan thermoplastischebuizen en hulpstukkenzijn van toepassingop het materiaaldat onderwerpuitmaakt
van onderhavigetechnischesteekkaart.

9. RICHTLUNEN VOOR HET UITVOEREN VAN LASVERBINDINGEN:
zie norm NBN T 42-010
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