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De normen en oorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaandetekst zijn deze van de recenste versie.
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1.
prEN 12201-1:

\VE REFERENTIES.
Kunststotbuissystemen

voor drinkwatertransport

prEN 12201-2: Kunststotbuissystemen voor drinkwatertransport

- polyetheen

PE - deel 1: algemeen.

- polyetheen PE - deel 2: buizen.

prEN 12201-3: Kunststotbuissystemen voor drinkwatertransport - polyetheen PE - deel 3: hulpstukken.
prEN 12201-4:

Kunststotbuissystemen

voor drinkwatertransport

- polyetheen

PE

- deel 4:

afsluiters.

prEN 12201-5: Kunststotbuissystemen voor drinkwatertransport - polyetheen PE - deelS: geschiktheidsproeven.
NBN T 42-009: Richtlijnen voor de opslag, de behandeling, het vervoer en het verbinden van thermoplastische
buizen en toebehoren voor het transport van fluida.

..

,

NBN T 42-010: Richtlijnen voor het uitvoeren van lasverbindingen.
,
c

l
[;

i

~

SVW - DocumentNr.T.V./O53/l-A

2

~

2. ONDERWERP EN TOEPASSINGSDOMEIN.
Onderhavigesteekkaartspecifeertde specifiekeeisenen leveringsvoorwaarden
van PE 100 buizen en hulpstukken
voor het transportvan drinkwater.

3. VOORNAAMSTE DEFINITIES.
3.1. Nominale druk (PN).
De nominale druk is een alfanumeriekeaanduidingmet betre~ng tot de inwendige druk die een leidingelement
kan verdragen.Die aanduidingbestaatuit een symbool PN berekendmet veiligheidscoëfficiëntC= 1,25 gevolgd
door een getal dat, eventueelna afronding, gelijk is aan de getalwaardevan de berekendeinwendige waterdruk,
uitgedrukt in bar, die het leidingelementgedurende50 jaar zonderbreuk kan verdragenbij een temperatuurvan
20°C.
De nominalespanning(Jn en de nominaledruk PN (die voor eengegevenleidingelementuit mekaarvoortvloeien)
worden bepaalddoor extrapolatie van langeduurdrukproevenvolgens ISO.TR 9080.Bij deze extrapolatiewordt
normaalrekeninggehoudenmet de minimum ontwerpcoëfficiënt.
.
3.2. Standaardafmetingverhouding(S.D.R.).
De verhoudingvan de nominaleuitwendigediameterdn van eenbuis tot zijn nominalewanddikteen.
SDR

=

!in

-->

S=

SDR - 1

en

2

S: buisserie
Opmerking: PN =

lli
S

- (Jn

in MPa

-PN in bar

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

reeks 1:
reeks2:
reeks3:
reeks4:
reeks5:

32 ~ dn ~ 63
90 ~ dn ~ 160
200 ~ dn ~ 315
400 ~ dn ~630
700 ~ dn ~ 900 (eisénvoor de Qulpstukkenovereente komentussenbouwheeren

fabrikant)
In overleg met het orgaan dat de partijkeuringen en proeven uitvoert, wordt voor een aantal proeven uit de
respectievelijkereekseendiameterovereengekomen
die danrepresentatiefis voor dezereeksvan diameters.
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PE 100 BUIZEN EN HULPSTUKKEN.

4.1. PE 100 - grondstofmateriaal.
De toegelatengrondstofmaterialenzijn:

- Solvay

Tub 121

(zwart)

- Fina

XS 10.B

(zwart)

- Baseli

CRP 100

(zwart)

- Borealis

HE 2490

(zwart)

Deze lijst is niet limitatief en kan -aangevuldworden met anderegrondstofrnaterialenop voorwaarde dat een
Belgisch erkend organismeeen attestkan afleverendat het grondstofmateriaalvoldoet aan de eisengesteldin de
EuropeseontwerpnormprEN 12201-1.
Verder moeten deze grondstofmaterialenvoldoen aan de Belgaquaeisen gesteld aan materialenin contact met
drinkwater (hydrocheck).
4.2. Buizen en hulpstukken.
De aanelkaargelastebuizenen hulpstukkenmoetendezelfdeSDR-klassehebben.
4.2.1. Buizen.
De buizen zijn van de klassePE 100 SDR/17/S8(PN 10) of SDR 11/S5(PN 16) volgensde Europeseontwerpnorm
prEN 12201-2.
Opmerking: De buizenmet dn 32 ~ dn ~ 63 wordenenkelaanvaardin rechtelengtes,niet op rol.
4.2.2. Hulpstukken.
Voor de hulpstukkenmet dn ~ 630 zijn de eisenvan de EuropeseontwerpnormenprEN 12201-3van toepassingen
voor dn > 630 moetende eisenovereengekomen
wordentussende bouwheeren de fabrikant.
De hulpstukkenzijn van de klassePE 100 SDR 17/S8(PN 10) of SDR 11/S5 (PN 16) volgensde Europese
ontwerpnormprEN r2201-3.
Deze hulpstukkenkunnen gespotenzijn of vervaardigduit buizen of holstaven.Wanneerze vervaardigdzijn uit
buizenof holstaven,is voor de constructieenkel de stuiklastoegelaten.
Voor dezegelastehulpstukkenwordt de inwendigelasril verwijderdvanaf dn 150.
Voor gestuiklastesegmentbochten
vindt u hieronderhet nodig aantalsegmenten:

Aantalsegmenten

:I;!Q.çb!

1/32
1/16

2 segmenten
2 segmenten

I
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1/8
1/4

4

3 segmenten
4 segmenten

Voor PE-hulpstukkenvan het type flens-flens moetende uitbouwlengtesvan gietijzeren flens-flens hulpstukken
gerespecteerd
wordenvolgensde norm NBN EN 545 reeksA.
Opmerking:Bij de uitbouw van vlinderkleppenmet DN? 600 moet eenbijkomendegietijzerenpasstukmet lengte
van 1 m voorzienworden(bekledingvolgensgeldendetechnischevoorschriftenSVW- T.V.-041/1).
4.2.3. Lengte van de buizen.
Zo de lengteniet bepaaldis in het bestekof in de prijs~vraag zijn de voorkeurlengten6 en 10 m.
De toegelatenafwijking voor rechtebuizenbedraagt+ 0,05 mI- 0 m. De toegelatenafwijking voor opgeroldebuizen
bedraagt+ 0,50 mI- 0 m.
4.2.4. Buizen geleverdop rol (enkeldn 90 en dn 110).
De lengtevan de opgeroldebuizenis 50 meter.
De toegelatenafwijking voor opgeroldebuizenbedraagt+0,50mI- 0,0 m.
De buis moet zo opgeroldwordendat locale vervormingenvoorkomenworden.
De minimum inwendigediametervan de rol zal niet minder bedragendan 18 dn.
Zie ook opmerkingonderpunt 4.2.1.
4.2.5 Kleur van de buizenen hulpstukken.
Voor buizen:

Zwart met blauwe strepen(min. 3 omschrijvendenondereengelijke hoek).
De blauwestrepenmoetenvervaardigdzijn uit het zelfdebasismateriaal
(dieptevan 10 % wanddikteen breedtemin. 2 mm).

Voor hulpstukken:

Zwart.

Opmer[ing:

Voor bovengrondsetoepassingen
moet de polyetheenbeschermdwordentegen
U.V .-bestraling,wanneerze niet van isolatie voorzienzijn.

5. KWALITElTS

EN PARTUKEURINGSEISEN VOOR BUIZEN EN HULPSTUKKEN.

5.1 Kwaliteitsattesten:
Een fabrikant moet bij zijn inschrijving volgendea.ttesten
kunnenvoorleggen:
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.

"
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Een regressiekurvemet de extrapolatiemethode
gedefinieerdin ISO TR 9080 op te stellenter bepalingvan
de minimum vereistewandspanningna 50jaar bij 20° C (= MRS).
Deze regressiekurvemoet afgeleverdworden door een wetenschappelijkerkend kunststoflabo,evenwel
dient het testrapportin de Nederlandseof Engelsetaal opgesteldte zijn.

°

Voor buizenen hulpstukkenper formule FE, per diameterreeksen per drukklassemoetenvolgendeattesten
afgeleverdwordendoor eenBelgischWetenschappelijkerkendkunststofor-ganisme:

-

Hydraulischeweerstandsproef165h, 80° C hoopstress5,5 MPa volgensEN 921 (voor hulpstukken).

-

NotGhtest 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.

Opmerking: dezeattestenzijn maximum3 jaar geldig.
Voor bovenvermeldeattesten,moetende proefresultatenuiteraardrepresentatiefzijn voor het geleverdeproduct.
Deze overeenkomstigheidmet de proefstukken kan enkel verzekerd zijn wanneer de bemonstering ervan
tegensprekelijkgenomenwordt, hetzij door eenonafllankelijkerkendorganisme.
5.2. Partijkeuringenvoor buizenen hulpstukken.
Zo het bestekpartijkeuringseisenvoorziet,zijn dezevoor buizenen hulpstukkenals volgt:
1.
2.
3.
4.

visuelecontrole.
controlemaatvoering.
trekproefvolgensISO 6259-3.
metenwijziging MFI, en densiteittussenbuis/hulpstuken grondstof.

Opmerking: De OIT-test wordt eveneensuitgevoerd tussenbuis/hulpstuken grondstof, ter controle van het
"Virgin material"
5. Een 100h-proef, 20° C, hoopstressvolgensprEN 12201-2punt 7.2 voor buizenen prEN 12201-3punt 7.3 voor
hulpstukken(facultatief).
6. Voor elektrolashulpstukkeneendecohesietest
volgensprEN 12201-3.
Opmerking:
1°) Voor hulpstukkenmet nominalediametergroterdan 630, wordende parametersvan de 1 h, 20° C proef
overeengekomen.
2°) Het minimum aantalproevenzo niet opgelegdin de norm die verplicht moetenuitgevoerdworden,worden
bepaalddoor het orgaandat de partijkeuringenuitvoert.
3°) De buizenen hulpstukkenwordenpasvrijgegevenwanneeraanalle partijkeuringseisenvoldaanis, in de geest
van de EuropesenormenprEN 12201.

4O) Het orgaandat de partijkeuringenuitvoert he~ftal danniet het recht om destructieveproevenuit te voeren.
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6. TOEGELATEN VERBINDINGEN.
Algemeen:De verbindingentussenpolyetheenbuizen en of hulpstukkenevenalsmet anderematerialenis steeds
trekvast.
1°) door stuiklas.
2°) door elektrolas.
3O)voor de verbinding met apparatenen hulpstukkenmet eenopgelastekraag( stuiklas) + lossemet metaal
versterkteflens in polypropyleenof stalenbekledeflens voor nominalediametersgroter dan 300.
Opmerking: De bekledingvan de stalenflens is epoxypoedermet minimum dikte 250 ~m.
4°) trekvastemof en flens verbindingen.

7. 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 volgendevermeldinggeplaatst: "drinkwater".
De merking en verpakking van de hulpstukken is conform met respectievelijk 11 en 12 van de Europese
ontwerpnormprEN 12201-3.

8. STOCKERING, BEHANDELING

EN TRANSPORT.

De schikkingen van punten 4, 5, 6 en 7 van de norm NBN T 42-009 betreffendestockering,behandelingen
transportvan thermoplastischebuizen en hulpstukkenzijn van toepassingop het materiaaldat onderwerpuitmaakt
van onderhavigetechnischesteekkaart.

9. RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN LASVERBINDINGEN.
Zie norm NBN T 42-010.
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