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

VOORAFGAANDE OPMERKING:
10 Aan de identificatie van de SVW-voorschriften, waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt de
alfabetischeaanwijzer;dezeaanwijzerheeft betrekkingop de editie; de in beschouwingte nemendocumentenzijn
steedsdezemet de recentstedatum.
20 Dezesteekkaartbehandeltenkel stalen,roestvaststalenen gietijzerenflenzen.Flenzenuit anderematerialenhebben
wel dezelfdeaansluitafmetingenals stalen,roestvaststalen en gietijzeren flenzen. De overige afmetingenworden
bepaaldin de specifiekevoorschriftenen bestekken.
De stalenen gietijzerenflenzenen blindflenzenPN 10 ofPN 16 zijn respectievelijkconform met de voorschriftenvan
de BelgischenonnenNBN EN 1092-1en NBN EN 1092-2.
Verderzijn volgendeoptionelekeuzesgemaakt:
1. MATERIAAL.
1.1. Stalenen roestvaststalenflenzen/ laskragen/ blindflenzen:
Voor stalenflenzen,laskragenen blindflenzenzijn enkel de wanngewalsteproductenmet werkstofnummer1.0037en
1.0038volgensEN 10025toegelaten.
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Voor roestvaststalen flenzen, laskragenen blindflenzen zijn enkel wanngewalsteproductenmet werkstofnummer
1.4301 (Xs Cr Ni 18-10) en 1.4401 (Xs Cr Ni MO 17-12-2) en dit volgens de specificatiesvan de prijsaanvraag
toegelaten.
1.2. Gietijzerenflenzen:
Enkel ductiel gietijzer volgensEN 545 is toegelatenvoor het vervaardigenvan flenzenen blindflenzen.
Algemeen:
De fabrikant moet de nodige documenten/ certificatenkunnenvoorleggenwaardoorde materiaalkwaliteitéénduidig
kan nagespeurdworden.

2. TYPES VAN FLENZEN.
2.1. Stalenen roestvaststalenflenzen:
Volgendetypeszijn toegelaten:
Type Ol:

Vlakke lasflens.

Type 05: Blindflens.
Type 11: Voorlasflens.
Type 34: Laskraagte combinerenmet oriënteerbareductiel gietijzerenflens (tweedelig)type 16 (zie punt 2.2.).
2.2. Ductiel gietijzerenflenzen:
Voor ductiel gietijzerenflenzenzijn volgendetypestoegelaten:
Type 05: Blindflens.
Type 16: Oriënteerbareflens (tweedelig).
Type 21: Ingebouwdeflens (in eenonderdeelof apparaat).

3. TYPE VOEGVLAKKEN.
3.1. Stalenof roestvaststalenflenzen:

- Vlakke lasflens:

type A.

- Oriënteerbareflens: type A.
- Blindflens:

type A.

- Voorlasflens:

type B.
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VolgensNBN EN 1092-1.
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3.2. Ductiel gietijzerenflenzen:

- Blindflens:

type A en type B.

- Oriënteerbareflens:

type A.

- Ingebouwdeflens:

type B.

4. UITVOERING.
4.1. Algemeen:
De aansluitafmetingenen dikte van de stalen,roestvaststalenen gietijzerenflenzenmoet respectievelijkconform zijn
met de normenNBN EN 1092-1enNBN EN 1092-2.
Verdermoet de uitwendigediametervan elk type flens bewerktzijn.
Het steunvlakvoor de boutkoppenen de moerenmoet evenwijdig zijn met het afdichtingsvlak.
Alle randen(ook dezevan de boutgaten)moetenaangeschuindzijn (aanschuiningminimaal 1 mm).
Opmerking:
Voor gietijzerenflenzenoudeboring / PN 10,zijn de aansluitafmetingenvolgenshet SVW-voorschriftT.V./054/3.
4.2. Praktischeuitvoering voor stalenen roestvaststalenflenzen:
Hierondervindt u het uitvoeringsprincipevoor:
a) Losseflenzenen oplaskragen.

.Ç..::..Q

ÜL=~~=ï=

L~::J

U

r-~~~-~---l
= = r ==
--,-..

tweedelige ductiel
gietijzeren flens

t

.
.}

uitw. diam. buis

1

I

I

j

I

C",Ccé\;;("'C!!

SVW

- Document

Nr. T.V./O85/1-A

bladzijde 4.

b) Vlakke lasflenzen.

uitw. diam.buis

DETAIL LAS

Ingeval dezewijze van uitvoering na de las niet kan
gerespecteerd
worden,dient gebruik gemaaktvan
eenvoorlaskraagof voorlasflens.
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e. = wanddiktevandestalenbuis.
b. = breedtevandelas.
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5. MARKERING.
De flenzen en blindflenzen worden gemarkeerdvolgenspunt 5.10 van de norm NBN EN 1092-1(stalenen roestvast
stalenflenzen)en NBN EN 1092-2(gietijzerenflenzen).
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6. KEURING.
Alle flenzen,laskragenen blinde flenzenmoetengekeurdworden,wat betreft hun algemenetoestand,hun afmetingen
en hun markering.
Bovendienzal bij iederekeuring aan de keurdereen conformiteitsattestoverhandigdworden, opgestelddoor de firma
die het materiaalvervaardigdheeft.
Dit attestmoet ook vermeldingmakenvan de de naspeurbaarheid
gegevensbetreffendede kwaliteit van het materiaal
waaruit de flenzenvervaardigdzijn.
De bovenstaande
voorschriftengeldenzowel voor flenzendie afzonderlijk geleverdworden als voor flenzendie reeds
in het atelierof in de fabriek op de verbindingsstukkengeplaatstwerden.
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