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0 INLEIDING 

Dit document werd opgesteld door de adviesraad Zwavelbeton van COPRO. Dit document heeft tot 
doel om eisen vast te leggen voor geprefabriceerde toegangs- en verbindingsputten van ongewapend 
zwavelbeton. 

Noot: De structuur en nummering van dit document volgt NBN B 21-101 en NBN EN 1917 ‘Toegangs- en 
verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton’. 

1 TOEPASSINGSDOMEIN 

PTV 823 formuleert de specifieke eisen, kenmerken en beproevingsmethoden voor geprefabriceerde 
toegangs- en verbindingsputten (hierna “putten”) in zwavelbeton en hun respectievelijke verbindingen 
en aansluitingen voor de afvoer van regenwater, oppervlaktewater en allerlei afvalwaters in vrij verval 
rioleringen met een mogelijke resulterende pH tussen 1 en 12. Onder afvalwaters verstaan we: 

 huishoudelijk afvalwater aanvaardbaar voor lozing in een openbaar rioleringsnet (1); 

 ander afvalwater dat aanvaardbaar is voor lozing in een openbaar rioleringsnet (1); 

 bedrijfsafvalwater dat niet geschikt is voor lozing in een openbaar rioleringsnet (1); 

o transport van gevaarlijke stoffen dat de sectorale drempelwaarde overschrijdt; 
o transport van afvalwaters met een temperatuur boven de 45 °C; 
o transport van afvalwaters met pH < 6.0 en pH > 10. 

Hiervoor moet altijd de gebruiksgeschiktheid nagegaan worden. 

(1) zie geldende milieuregelgeving 

De kenmerken en eisen hebben betrekking op de aangewende grondstoffen en materialen, de 
productie en de afgewerkte producten. De overige bepalingen betreffen de meet- en proefmethoden 
om de kenmerken van de elementen te bepalen, de identificatie van de putelementen en de keuringen 
van een levering.  

 
Tabel 1 vat de eisen samen waaraan de mechanische sterkte van de putelementen met een nominale 
maat DN of LN ≤ 1250 die bepaald wordt door belastingsproeven, volgens onderhavige voorschriften 
moet voldoen naargelang de putten binnen of buiten de rijweg worden toegepast (verkeersklassen 1 
en 2). 
 

Tabel 1 - Minimale mechanische sterkte van putelementen onderworpen aan 

belastingsproeven volgens de verkeersklassen (DN of LN ≤ 1250) 

Verkeersklasse 1 2 

Verkeerszone1 Binnen rijweg Buiten rijweg 

Kenmerk § Eisen 

Minimale sterkteklasse van tussen- 

en schachtelementen 
4.3.5.1 

- cirkelvormig: 60 

- niet cirkelvormig: 120² 

- cirkelvormig: 30 

- niet cirkelvormig: 120³ 

Minimale breuksterkte FV van  

(af)dek- en reductieplaten en van 

dekelementen 

4.3.6.2 300 kN 150 kN 

1 Onder "rijweg" worden de verkeerszones verstaan behorend tot de groepen 3 en 4 van wegomgeving volgens NBN EN 124: §5. 
2 Deze sterkteklasse geldt voor een inbouwdiepte D ≤ 5.00 m. 

3 Deze sterkteklasse geldt voor een inbouwdiepte D = 5.00 m. Voor kleinere inbouwdiepten mag de vereiste sterkteklasse in verhouding 

tot de inbouwdiepte in stappen van 10 verminderd worden tot de sterkteklasse 60.  
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2 REFERENTIES 

 NBN B 21-106, Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van 
gewapend beton 

 NBN B 21-101, Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton 
en van gewapend beton - Nationale aanvulling bij NBN EN 1917:2002 

 NBN EN 124, Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden - Eisen, 
typebeproeving, markering en kwaliteitsbeheersing 

 NBN EN 295, Gresbuizen en -hulpstukken en verbindingen voor afvoerleidingen en riolering 

 NBN EN 450-1, Vliegas voor beton - Deel 1: Definities, specificaties en 
overeenkomstigheidscriteria 

 NBN EN 681-1, Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber 

 NBN EN 1401-1, Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen - 
Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het 
systeem 

 NBN EN 1852-1, Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen - Polypropyleen 
(PP) - Deel 1 : Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem 

 NBN EN 1916, Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van 
gewapend beton 

 NBN EN 1917, Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend, gewapend en 
staalvezelbeton 

 NBN EN 12390-3, Beproeving van verhard beton - Deel 3: Druksterkte van proefstukken 

 NBN EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton 

 NBN EN 12666-1, Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen- en 
buitenrioleringen - Polyethyleen (PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem 

 NBN EN 12878, Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen op basis van cement en/of 
kalk - Specificaties en beproevingsmethoden 

 NBN EN 13263-1, Silicafume voor beton - Deel 1: Definities, eisen en 
overeenkomstigheidscriteria 

 NBN EN 14636-1, Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen - Polyesterharsbeton - 
Deel 1: Buizen en hulpstukken met flexibele verbindingen 

 ISO 2866, Sulphur for industrial use - Determination of total carbon content - Titrimetric method 

 ISO 3302-1, Rubber - Tolerances for products - Part 1: Dimensional tolerances 

 ISO 3425, Sulphur for industrial use - Determination of ash at 850-900 °C and of residue at 
200 °C 

 ISO 3426, Sulphur for industrial use - Determination of loss in mass at 80 °C 

 ISO 3704, Sulphur for industrial use - Determination of acidity - Titrimetric method 

 ISO 12491, Statistische methoden voor de kwaliteitsbewaking van bouwmaterialen en 
componenten 

 PTV 8681-1, Technical prescription for elastomeric seals: part 1: vulcanized rubber 

 TRA 23, Toepassingsreglement voor het gebruik en de controle van het COPRO-merk voor 
geprefabriceerde rioleringsproducten in zwavelbeton.  
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3 BEGRIPSBEPALINGEN, SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 

3.1 Begripsbepalingen 

3.1.1 Toegangsput  

 
Vertikale waterdichte constructie bestemd om buisleidingen aan te sluiten, van 
richting of hoogte te veranderen en om personeel en/of werktuigen toe te laten voor 
inspectie en onderhoud, en om luchttoevoer en ventilatie mogelijk te maken. 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine toegangsputten: 
- Een grote toegangsput is toegankelijk voor personen. 

di,h ≥ 1000 mm 
- Een kleine toegangsput is bestemd voor het aanbrengen van 

schoonmaakmateriaal, inspectiemateriaal e.d. De put is in uitzonderlijke gevallen 
toegankelijk voor personen. De personen moeten in deze gevallen voorzien  zijn 
van een volledige veiligheidsuitrusting. 
1000 mm > di,h ≥ 800 mm 

 

 

Figuur 1 - Overzicht van de verschillende putonderdelen 

Legende: 
 

1 Pasring of paselement 5 Kegelstuk 
2 Dekplaat en zelfregulerende afdekplaat 6 Tussenelement 
3 Schachtelement of opzetstuk 7 Reductieplaat 
4 Basiselement 8 Dekelement 

 
Noot 1: Voor de duidelijkheid zijn de voegverbindingen weggelaten. 
Noot 2: De constructies kunnen een geprefabriceerde bodemplaat omvatten, ingewerkt in 

het basiselement of als afzonderlijke plaat die is voorzien van afzonderlijke 
constructievoegen. 

 
3.1.2 Verbindingsput 

 
Niet-mantoegankelijke (600 mm ≤ di,h < 800 mm), moduleerbare verticale 
waterdichte constructie gebruikt om leidingen aan te sluiten, om de stroomrichting 
te wijzigen of van hoogte te veranderen. De totale putopbouw van vloei tot maaiveld 
≤ 2000 mm.  
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3.1.3 Basiselement 
 

Verticaal onderdeel met ingewerkte bodem, met of zonder stroomprofiel, al dan niet 
met geïntegreerde aansluitingen met geschikte flexibele voegen om een waterdichte 
verbinding met buisleidingen te verkrijgen. 

 
3.1.4 Tussen- of schachtelement 
 

Verticaal hol element met constante doorsnede, behalve ter plaatse van het 
voegprofiel. Flexibele verbindingen voor aansluiting met buisleidingen kunnen 
voorzien worden net zoals bij basiselementen. Schachtelementen worden toegepast 
boven een reductieplaat of een kegelstuk terwijl tussenelementen gebruikt worden 
onder de reductieplaat of het kegelstuk. 

 
3.1.5 Dekelement 
 

Schachtelement met geïntegreerde dekplaat. 
 

3.1.7 Dekplaat 
 

Element dat de horizontale afdekking vormt van een basis-, tussen- of 
schachtelement en dat een toegangsopening heeft waarop een pasring of een 
putrand met deksel past (blinde dekplaat = dekplaat zonder toegangsopening). 

 
3.1.8 Reductieplaat 
 

Element dat de horizontale afdekking vormt van een basis- of tussenelement en dat 
een opening heeft waarop een schachtelement kan worden geplaatst. Een 
reductieplaat kan ook dienst doen als dekplaat. 
 

3.1.9 Kegelstuk 
 

Element dat een kegelvormige afdekking van een ronde of ellipsvormige put vormt, 
waarbij de doorsnede van de put verloopt naar het schachtelement of de 
toegangsopening. Een kegelstuk kan ook boven een schachtelement toegepast 
worden. 

 
3.1.13 Pasring of paselement 
 

Onderdeel zonder voeg om de totale hoogte van de constructie aan te passen of 
een stelruimte te creëren voor putrand met deksel. 

 
3.1.16 Nominale afmeting 

 
Afgeronde numerieke aanduiding voor de inwendige diameter (DN) van een 
putonderdeel. 
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3.1.19 Inwendige hoogte h 

 
Nuttige verticale gebruikshoogte. 

 

 

Figuur 2 - Inwendige hoogte 

 
 

3.1.20 Ingewerkte dichting 
 

Dichting die tijdens de fabricage in het element is aangebracht. 

 
3.1.21 Sterkteklasse 

 
Minimale verbrijzelingslast van een element in kilonewtons per meter, gedeeld door 
één duizendste van de nominale maat (DN) of nominale lengte (LN). 

 
3.1.22 Minimale verbrijzelingslast 

 
Belasting die het element kan doorstaan. 
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3.1.23 Uiterste breuklast 
 
Maximale belasting die gedurende de verbrijzelingsproef of sterkteproef onder 
verticale belasting met de beproevingsinstallatie wordt bereikt (d.w.z. als de 
meetapparatuur geen verdere toename aangeeft). 

 
3.1.26 Karakteristieke waarde 

 
De waarde van een eigenschap, waarbuiten, bij een betrouwbaarheidsniveau van 
75 % (aanbevolen in ISO 12491), 5 % van de populatie van alle mogelijke 
meetwaarden van het voorgeschreven materiaal valt. 
 

3.1.40 Putelement van ongewapend zwavelbeton 
 

Putelement van zwavelbeton dat niet voorzien is van een versterking met 
(staal)vezels of van een wapening van betonstaal. 
 

3.1.41 Klein basiselement 
 
 Basiselement met een nominale maat die kleiner is dan 1000. Een klein basiselement 

sluit rechtstreeks aan op een schachtelement, dekelement, klein kegelstuk of 
dekplaat. 

 
3.1.42 Groot basiselement 
 
 Basiselement met een nominale maat die niet kleiner is dan 1000. Met uitzondering 

van een groot basiselement met nominale maat 1000 sluit een groot basiselement 
niet rechtstreeks aan op een schachtelement, dekelement, klein kegelstuk of 
dekplaat. De nominale maat van het schachtelement, dekelement, klein kegelstuk of 
dekplaat waarop het groot basiselement (al dan niet rechtstreeks) aansluit is niet 
kleiner dan 1000. 

 
3.1.43 (Groot) basiselement met reductieplaat 
 
 Basiselement voorzien van een monoliet verbonden reductieplaat. 

Noot: Onder een monoliete verbinding wordt een verbinding verstaan, hetzij door middel 
van verbindingswapeningen, hetzij door een waterdichte mechanische koppeling 
uitgevoerd in de fabriek. 

 

3.1.48 Fabricagemaat 
 

Afmeting van een putelement, of van een voorziening ervan, die door de producent 
wordt nagestreefd en overeenstemt met de maatgegevens in de fabrieks-
documenten. 
 

3.1.49 Inbouwdiepte (D) 
 

Maximale verticale afstand tussen het maaiveld en het inwendig bodemoppervlak van 
de put. 
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3.1.53 Zelfregulerende afdekplaat 
 

Dekplaat die de aangrijpende verkeerslasten rechtstreeks overdraagt op de fundering 
rond de putopbouw. Hierdoor worden differentiële zettingen tussen deksel en de 
rijweg voorkomen. 

 
3.1.54 Mof- spieverbinding met glijdichting 

 
Waterdichte verbinding tussen 2 elementen d.m.v. een dichting in de voeg tussen mof 
en spie, waarbij deze voegdichting zich niet verplaatst bij het ineenvoegen van de 
elementen. 
 

3.1.55 Zwavelbeton 
 

Materiaal dat wordt gevormd door het mengen van zwavel, grof en fijn granulaat en 
modificeerder, met of zonder toevoegsels en verwerkt boven de smelttemperatuur 
van zwavel (± 120 °C), en dat zijn eigenschappen ontwikkelt tijdens de afkoeling van 
dit mengsel. 
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3.2 Symbolen en afkortingen 

Tabel 2 - Symbolen en afkortingen  

Symbolen Betekenis Eenheid 

a Fabricagemaat van de afstand van de onderkant van de bodem van een 

basiselement tot de onderrand van de aangesloten leiding 
mm 

ao Fabricagemaat van de volgens de buitenomtrek van een basiselement, een 

tussenelement, een schachtelement of een dekelement gemeten kortste afstand 

tussen twee aangesloten leidingen 

mm 

au Fabricagemaat van de volgens het buitenoppervlak van een wand van een 

basiselement, een tussenelement, een schachtelement of een dekelement 

gemeten kortste afstand tussen twee aansluitopeningen 

mm 

Aw Wateropslorping % 

Awh Wateropslorping, hydrostatisch bepaald % 

D Inbouwdiepte van een put m 

DN Nominale diameter mm 

DNmax Maximale opening van het kegelstuk mm 

DNmin Minimale opening van het kegelstuk mm 

di,h,1 Fabricagemaat van de nominale binnendiameter (DN), nominale binnenlengte 

(LN) of nominale binnenbreedte (LW) van een klein basiselement, een 

schachtelement of een dekelement, of van een opening in een reductieplaat (die 

geen dienst doet als dekplaat) 

mm 

di,h,2 Fabricagemaat van de nominale binnendiameter (DN), nominale binnenlengte 

(LN) of nominale binnenbreedte (LW) van een groot basiselement of een 

tussenelement 

mm 

di,h,b Fabricagemaat van de nominale binnendiameter (DNmin) aan de bovenrand van 

een kegelstuk 
mm 

di,h,o Fabricagemaat van de nominale binnendiameter (DNmax) aan de onderrand van 

een kegelstuk 
mm 

di,mw Fabricagemaat van de nominale binnendiameter (DNmax) tot de ligging van de 

glijdichting op de spie 
mm 

di,v Fabricagemaat van de inwendige diameter van een aansluitopening in een 

basiselement, een tussenelement, een schachtelement of een dekelement 
mm 

dso Inwendige diameter van de mof t.p.v. de dichting mm 

dsp Uitwendige diameter van de spie t.p.v. de dichting mm 

di,mw Fabricagemaat van de nominale binnendiameter (DNmax) tot de ligging van de 

glijdichting op de mof 
mm 

du Fabricagemaat van de buitendiameter, buitenlengte of buitenbreedte van een 

dekplaat of een reductieplaat die niet monoliet verbonden is 
mm 

e1 Fabricagemaat van de wanddikte van een basiselement mm 

e2 Fabricagemaat van de bodemdikte van een basiselement met inbegrip van de 

minimale dikte van het stroomprofiel als de bodem en het stroomprofiel gelijktijdig 

gestort worden 

mm 

e3 Fabricagemaat van de dikte van een reductieplaat mm 

e4 Fabricagemaat van de wanddikte van een tussen- of schachtelement mm 

e5 Fabricagemaat van de wanddikte van de schacht van een dekelement mm 

e6 Fabricagemaat van de dikte van de dekplaat van een dekelement mm 

e7 Fabricagemaat van de wanddikte van een kegelstuk mm 

Fa Effectieve bezwijklast kN/m 

Fd Verticale belasting op klimijzer kN 

Fl Horizontale uittrekkracht van klimijzer kN 
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Symbolen Betekenis Eenheid 

Fn Minimale verbrijzelingslast onder verticale belasting kN/m 

Fu Uiterste breuklast kN/m 

Fv Minimale verbrijzelingslast onder verticale belasting kN 

fbt Buigtreksterkte in zwavelbeton N/mm² 

fck Karakteristieke druksterkte N/mm² 

fdes Buigtreksterkte (ontwerpwaarde) N/mm² 

h Inwendige hoogte m 

h1 Fabricagemaat van de verticale afstand tussen het hoogste punt van de 

binnenrand van de aansluitvoorziening en: 

- hetzij de bovenrand, spie of mof niet inbegrepen, van een klein of groot  

basiselement, een tussenelement of een schachtelement; 

- hetzij de onderkant van de reductieplaat van een basiselement met 

reductieplaat of van de dekplaat van een dekelement. 

mm 

h2 Fabricagemaat van de verticale afstand tussen het laagste punt van de 

binnenrand van de aansluitvoorziening en: 

- hetzij het laagste punt van het inwendig bodemoppervlak van een 

basiselement; 

-  hetzij de onderrand, spie of mof niet inbegrepen, van een tussenelement, een 

schachtelement of een dekelement 

mm 

ha Fabricagemaat van de inwendige hoogte van een basiselement, zijnde de 

verticale afstand tussen het laagste punt van het inwendig bodemoppervlak en de 

bovenrand, spie of mof inbegrepen, van een klein of groot basiselement;  

Noot: De inwendige hoogte van een (groot) basiselement met reductieplaat is de 

som van ha en hd 

mm 

hb Fabricagemaat van de inwendige hoogte van een tussen- of schachtelement mm 

hc Fabricagemaat van de inwendige hoogte van een dekelement mm 

hd Fabricagemaat van de hoogte van een reductieplaat mm 

he Fabricagemaat van de inwendige hoogte van een kegelstuk mm 

hf Fabricagemaat van de plaatdikte van een dekplaat mm 

hg Fabricagemaat van de hoogte van een paselement mm 

hm Fabricagemaat van de hoogte van een spieverbinding mm 

hmw Fabricagemaat van de afstand van de glijdichting tot het spie-einde mm 

hs Fabricagemaat van de hoogte van een mofverbinding mm 

hsw Fabricagemaat van de afstand van de glijdichting tot het mof-einde mm 

k1 Aantal niet-overeenkomstige resultaten in het eerste monster bij een 

attributenkeuring met dubbel bemonsteringsschema 
 

k2 Totaal aantal niet-overeenkomstige resultaten in het eerste en het tweede 

monster bij een attributenkeuring met dubbel bemonsteringsschema 
 

L Lengte van de stalen regel voor het nazicht van de evenwijdigheid tussen het 

ondervlak en het bovenvlak of de bovenrand van elementen 
mm 

LNmax Maximale opening van het kegelstuk mm 

m1 Massa van het proefstuk voor de behandeling, bepaling chemische weerstand kg 

m2 Massa van het proefstuk na behandeling, bepaling chemische weerstand kg 

mw Massa van het ondergedompelde proefstuk (wet) kg 

md Massa van het droge proefstuk (dry) kg 

mst Massa onder water van het weeghulpstuk kg 

mv0 Massa onder water van het droge proefstuk kg 

mvx Massa onder water van het verzadigde proefstuk kg 

P Gemeten verbrijzelingslast kN 

P* Effectief eigen gewicht van de drukbalken kN 



Rioleringsproducten in zwavelbeton: Deel 1  PTV 823 
12/59  Versie 2.0 deel 1 van 2018-06-01 

Symbolen Betekenis Eenheid 

Ra Oppervlakteruwheid mm 

rm Gemiddelde straal van het element mm 

t Ontworpen wanddikte mm 

w Wijdte speling mof-spie mm 

WN Nominale lengte of breedte mm 

tact Gemiddeld gemeten wanddikte van het element in het contactpunt met de 

enkelvoudige drukbalk 
mm 

tmin Minimaal toegelaten wanddikte van het element in het contactpunt met de 

enkelvoudige drukbalk 
mm 

v1, v2 Verticale afstanden tussen de stalen regel en het steunvlak waarmee de 

evenwijdigheid tussen het ondervlak en het bovenvlak of de bovenrand van 

elementen wordt nagezien 

mm 

w Speling tussen mof en spie mm 

x Gemeten waarde  

ẍ Rekenkundig gemiddelde van het monster  

XXzuur Verlies aan zuuroplosbare materie bij bepaling van chemische weerstand % 

XXbase Verlies aan alkali-oplosbare materie bij bepaling van chemische weerstand % 

   

i Fabricagemaat van de binnendiameter van een ronde toegangsopening of van 

een binnenafmeting van een niet-ronde toegangsopening in een reductieplaat die 

dienst doet als dekplaat, een dekplaat van een dekelement, een dekplaat of een 

paselement 

mm 

u Fabricagemaat van de buitendiameter van een rond paselement of van een 

buitenafmeting van een niet-rond paselement 
mm 

i Diameter van de toegangsopening van een reductieplaat of dekplaat mm 

 Standaardafwijking  
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4 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

4.1 Materialen 

4.1.1 Algemeen 
 

De grondstoffen voor de putten en aanverwante elementen zijn granulaten, zwavel, 
vulstoffen en modificeerder. 

 
4.1.1.1 Zwavel 
 

 De zwavel is bewerkt als grondstof zodanig dat hij voldoet aan Tabel 3. 
 

Tabel 3 - Karakteristieken en analysemethoden grondstof zwavel 

 

Nr. Eigenschap Max/min. Typische waarde 

1. Elementaire zwavel (S) 99.9 w % min 99.94 w % 
2. As 0.03 w % max 0.004 w % 
3. Organisch bestanddeel (als koolstof) 0.02 w % max 0.009 w % 
4. Zuur (als H2SO4) 0.01 w % max 0.001 w % 
5. Vochtgehalte 0.5 w % max - 
6. Kleur Lichtgeel - 

 

Nr. Analyses 

1. Theoretisch: Zuiverheid  
= 100 w % - [ (waarden nr.2 + nr.3 + nr.4) x (100 / (100 - waarde nr.5) ) ] 

2. ISO 3425 
3. ISO 2866 
4. ISO 3704 
5. ISO 3426 
6. Visueel 

 
4.1.1.2 Granulaten  

 
 Zand, grind en vulstoffen moeten droog en zuiver zijn en mogen geen stoffen 

bevatten die de gebruiksgeschiktheid, onder andere zuurbestandheid, van het 
product in gevaar brengen. De granulaten zijn in overeenstemming met NBN EN 
12620 met dien verstande dat het de producent toegestaan is de standaard 
korrelverdeling aan te passen aan de vereisten van het productieproces van de 
putten.  

 
4.1.1.4 Modificeerder 

 
 De modificeerder zorgt voor een duurzame en stabiele verbinding tussen de zwavel- 

en/of siliciumelementen. De modificeerders mogen de duurzaamheid of de 
gebruiksgeschiktheid van het product niet in gevaar brengen of corrosie van staal 
veroorzaken. 
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4.1.1.5 Toevoegsels 

 
Toevoegsels zijn een fijn verdeeld materiaal gebruikt met de bedoeling bepaalde 
eigenschappen van zwavelbeton te verbeteren of speciale eigenschappen te 
bereiken.  
De algemene gebruiksgeschiktheid is aangetoond voor: 

- kalksteenmeel dat voldoet aan NBN EN 12620 
- pigmenten die voldoen aan NBN EN 12878 
- vliegas dat voldoet aan NBN EN 450 
- silica fume dat voldoet aan NBN EN 13263-1. 

  
De gebruiksgeschiktheid van andere toevoegsels wordt bewezen door de 
producent. 

 
4.1.1.8  Toebehoren 

 
 Toebehoren, inzonderheid hijstoebehoren, die worden ingestort of in de fabriek 

worden verankerd in de zwavelbeton, zijn in overeenstemming met een Belgische 
norm (NBN), Technische Goedkeuring (ATG), Typevoorschrift of een daarmee 
gelijkwaardige technische specificatie, als voorhanden. 

 
 Niet in de zwavelbeton geïntegreerde toebehoren die essentieel zijn voor de 

gebruiksgeschiktheid van het putelement en die al dan niet een geheel vormen met 
in de zwavelbeton geïntegreerde toebehoren worden meegeleverd met het element 
en zijn eveneens in overeenstemming met een Belgische norm (NBN), Technische 
Goedkeuring (ATG), Typevoorschrift of een daarmee gelijkwaardige technische 
specificatie, als voorhanden. 

 
 Als een dergelijke technische specificatie niet bestaat, wordt de gebruiks-

geschiktheid van de toebehoren aangetoond door de producent. 
 
4.1.2 Voegdichtingen 

De voegdichtingen van elastomeer zijn volgens volgende bepalingen: 
- Voor afdichtingen die niet in contact komen met het warme zwavelbeton: 

PTV 8681-1 van COPRO, inclusief artikel 3.4.16 - Chemische bestendigheid. De 
afdichtingen moeten dus volgens artikel 3.5.1 van PTV 8681-1 met “C” 
geïdentificeerd zijn. 

 
- Voor afdichtingen die wel in contact komen met het warme zwavelbeton: 

PTV 8681-1 van COPRO, inclusief artikels 3.4.16 - Chemische bestendigheid en 
3.4.17 - Bestandheid tegen hoge temperatuur. De afdichtingen moeten dus 
volgens artikel 3.5.1 van PTV 8681-1 geïdentificeerd worden met “C” en “HT - 
temperatuur - tijd” waarbij de temperatuur en de tijd geschikt moeten zijn voor de 
specifieke productie-parameters van het zwavelbeton. 

 
Rolringen mogen niet worden toegepast. 
 
De voegdichtingssystemen voor horizontaal aan te sluiten buisleidingen voldoen aan 
de normen van de aangesloten buisleidingen (zie ook 4.3.4 Duurzaamheid van 
voegverbindingen). Bovendien wordt altijd de gebruiksgeschiktheid van het type 
dichting nagegaan (zie §1 Toepassingsdomein). 
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4.2 Zwavelbeton 

 
4.2.1 Bestanddelen van zwavelbeton 

 
Alleen materialen die zijn beschreven in 4.1.1. Materialen - Algemeen worden 
gebruikt. 

De grootste nominale korrelafmeting van de granulaten (Dmax) houdt rekening met de 
kleinste wanddikte van de vervaardigde putelementen. 

 

4.2.2  Sterkte van zwavelbeton 

 
4.2.2.1. Algemeen 

 
De karakteristieke druksterkte van zwavelbeton fck wordt geverifieerd op basis van   
testen onder 6.8. Druksterkte. Deze resultaten zijn louter informatief Als de reële 
sterkte, vastgelegd in een fabrieksdocument, wordt gecontroleerd door middel van 
belastingsproeven op het eindproduct (zie 4.3.5 Sterkte van basis-, tussen- en 
schachtelementen en 4.3.6 Sterkte onder vertikale belasting van reductie- en 
dekelementen). 

4.2.2.2. Sterkte-eis 

 
De ontwerpsterkte zoals die door de producent in de fabrieksdocumentatie is 
aangegeven, is niet minder dan 40 N/mm². 

 
4.2.3 Zwavelbetonkwaliteit 

 
Het zwavelbeton is in elk onderdeel dicht en homogeen. 

 
4.2.4 Zwavelgehalte 

 
Het minimale zwavelgehalte mag niet minder dan 9 gewichts % bedragen. 

 
4.2.5 Wateropslorping 

 
De wateropslorping van zwavelbeton wordt gecontroleerd volgens Bijlage D: 
Beproevingsmethode voor wateropslorping. 

De maximale waarde Aw bedraagt 0.5 % na 60 dagen. 
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4.3 Putelementen 

 
4.3.2 Uiterlijk 

 
Het buitenoppervlak van de geprofileerde aansluitingen moeten vrij zijn van 
onregelmatigheden die de duurzaamheid van de waterdichte verbinding kunnen in 
gevaar brengen. De producten mogen geen zichtbare scheuren (ook geen 
haarscheuren), noch craquelé vertonen. 

 

4.3.2.1. Toestand van oppervlakken en randen 
 

 Het oppervlak van de ongewapende elementen vertoont geen oppervlaktegebreken 
die tenminste een van de volgende maxima overschrijden: 

- een diepte van 20 mm;  
- een volume van 5 cm3;  
 het volume wordt conventioneel bepaald als het product van de maximale 

diepte en de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek van het 
gebrek. 

 
 De randen van de aansluitvoorzieningen van elementen vertonen per vrij uiteinde 

van de verbinding geen afbrokkelingen waarvan de op de buitenomtrek gemeten 
individuele lengte meer bedraagt dan 100 mm of de gecumuleerde lengte meer 
bedraagt dan 30 % van de fabricagemaat van de kleinste binnenafmeting.  

 
De toestand van de oppervlakken en van de verbindingen wordt nagegaan volgens 
de bepalingen in de Bijlage L: Uiterlijk - nazicht van de toestand van de oppervlakken 
en van de verbindingen. 

  
De gebruiksgeschiktheid en de hydraulische capaciteit mag nooit nadelig beïnvloed 
worden. 

 
4.3.2.2. Afwerking en herstelling 
 

 Het afwerken van de elementen is toegelaten voor gebreken die de functionaliteit 
en de duurzaamheid niet in gevaar brengen. 
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4.3.3 Geometrische kenmerken 

 
4.3.3.1. Vorm en afmetingen 
 
4.3.3.1.1.  Algemeen 

 
 De inwendige en de uitwendige vorm en de fabricagematen van de onderscheiden 

elementen worden vastgelegd in de fabrieksdocumenten, met inachtneming van de 
hiernavolgende bepalingen, de bepalingen van 4.3.3.1.2 Basiselement t/m 4.3.3.1.6 
Kegelstuk en de bepalingen van Tabel 4 die de eisen en toegelaten maatafwijkingen 
aangeeft op een aantal fabricagematen (voor de definitie van de symbolen van de 
fabricagematen, zie 3.2 Symbolen en afkortingen en de figuren  
3 t.e.m. 10).  

  
De wanddikte van het kegelstuk en het basiselement wordt vastgelegd in de 
fabricagedocumenten en is niet minder dan 95 % van die van de tussen- en 
schachtelement, overeenkomstig met de vereiste kruindruksterkte. 

 
 De afmetingen van grote toegangsputten zijn zodanig dat in de horizontale 

binnendoorsnede van het grote basiselement, de tussen- en schachtelementen en 
het dekelement een cirkel kan worden ingeschreven waarvan de diameter niet 
kleiner is dan 1000 mm. Ter plaatse van een verdikking van de wand ten behoeve 
van een aansluitvoorziening, is de fabricagemaat van de ingekorte diameter niet 
kleiner dan 850 mm. 

 
 De afmetingen van kleine toegangsputten zijn zodanig dat in de horizontale 

binnendoorsnede van het kleine basiselement, de tussen- en schachtelementen en 
het dekelement een cirkel kan worden ingeschreven waarvan de diameter kleiner is 
dan 1000 mm, maar niet kleiner dan 800 mm. Ter plaatse van een verdikking van 
de wand ten behoeve van een aansluitvoorziening, is de fabricagemaat van de 
ingekorte diameter niet kleiner dan 650 mm. 

 
 De afmetingen van verbindingsputten zijn zodanig dat in de horizontale 

binnendoorsnede van het kleine basiselement, de tussen- en schachtelementen en 
het dekelement een cirkel kan worden ingeschreven waarvan de diameter kleiner is 
dan 800 mm, maar niet kleiner dan 600 mm.   

 
 De geometrische kenmerken worden nagegaan volgens de bepalingen van de 

Bijlage M: Nazicht van de geometrische kenmerken van putelementen. 
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Tabel 4 - Fabricagematen van putelementen - Eisen en toegelaten maatafwijkingen 

 

Element Fabricagemaat Eis (in mm) 

Toelaatbare maatafwijkingen 

(in mm) 

in meer in min 

Klein basiselement 

(fig. 3) 

di,h,1  - kleine toegangsput: ≥ 800 

 < 1000 

- verbindingsput: ≥ 600 

 < 800 

20 20 

e1 ≥ 0,95 e4
 

≥ 100 
10 5 

e2 ≥ 0,15 di,h,1 1 

en zodanig dat a ≥ 0 
10 5 

ha - -2 -2 

h1 zie Tabel 7 15 15 

h2 zie Tabel 7 15 152 

di,v zelfde als aangesloten buizen zelfde als aangesloten buizen 

Groot basiselement 

(fig. 4) 

di,h,2 grote toegangsput: ≥ 1000 

 ≤ 1250 
20 20 

e2 ≥ 0,15 di,h,2 1 

e1, ha, h1, h2, di,v zie klein basiselement 

overige 

fabricagematen 

van horizontale 

binnendoorsnede 

- 

20 20 

Tussen-en 

schachtelement 

(fig. 5) 

di,h,1 of di,h,2 zie klein of groot basiselement 20 20 

e4 ≥ 100 10 5 

hb - 20 20 

h1 zie Tabel 7 15 15 

h2 zie Tabel 7 15 15 

di,v zelfde als aangesloten buizen zelfde als aangesloten buizen 

Dekelement 

(fig. 6) 

λi 
4 zie 4.3.3.5 15 15 

e5, e6 ≥ 100 10 5 

hc - 20 20 

di,h,1 - grote toegangsput: 1000 

- kleine toegangsput en 

verbindingsput: zie klein 

basiselement 

20 20 

h1, h2, di,v zie basiselement 

Reductieplaat 

(fig. 7) 

du 3 - 20 20 

di,h,1 1000 20 20 

e3 ≥ 100 10 5 

λi 
4 zie 4.3.3.5 15 15 

hd - -2 -2 

Dekplaat 

(fig. 8) 

du - 20 20 

λi 
4 zie 4.3.3.5 15 15 

hf ≥ 100 10 5 
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Klein en groot 

kegelstuk 

(fig. 9) 

di,h,b groot kegelstuk: 1000 

klein kegelstuk: λi (zie 4.3.3.5) 
20 20 

di,h,o groot kegelstuk: 

 ≤ 1250 

zie groot basiselement (di,h,2) 

klein kegelstuk: zie klein 

basiselement (di,h,1) 

20 20 

e7 ≥ 100 10 5 

he - 20 20 

Paselement 

(fig. 10) 

λi 
4 zie 4.3.3.5 15 15 

λu - 15 15 

hg ≥ 100 20 20 

1 een kleinere dikte met een minimum van 150 mm is toegestaan als verantwoord door beproeving (zie 4.3.5.3), 

alleen voor DN 600; 
2 wordt bepaald door de toegelaten afwijkingen op de samenstellende maten; 
3 geldt alleen in het geval de reductieplaat niet monoliet verbonden is; 
4   alleen als reductieplaat dienst doet als dekplaat en voorzien is van een toegangsopening. 
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4.3.3.1.2 Basiselement 

 

 
 

Figuur 3 - Klein basiselement 

 

Figuur 4 - Groot basiselement 

 
 De onderkant van het basiselement is vlak. De afwijking van de evenwijdigheid 

tussen het ondervlak van het basiselement en het vlak overeenstemmend met de 
bovenrand van het basiselement, is in geen enkele richting groter dan 5 mm/m. 

 
 Het inwendig bodemoppervlak van het basiselement is vlak of vertoont een 

stroomprofiel. De afwijking tussen de werkelijke en de vooropgestelde onderste 
beschrijvende van een stroomprofiel is in geen enkel punt groter dan 10 mm. 

 
4.3.3.1.4  Tussen- en schachtelement 
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Figuur 5 - Tussen- of schachtelement 

 
Dekelement 

 

Figuur 6 - Dekelement 

Het grootste verschil tussen willekeurig gemeten hoogten is niet groter dan 5 mm/m. 
De grootste afstand tussen de boven- of onderrand en het vlak loodrecht op de 
langsas en rakend aan die rand is niet groter dan 5 mm/m. 
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4.3.3.1.6 Reductie-element 
 

a) Reductieplaat 

 

Figuur 7 - Reductieplaat 

 In de reductieplaat wordt in de regel een schachtopening met maat di,h,1 of, als de 
reductieplaat dienst doet als dekplaat, een toegangsopening met maat λi 
aangebracht. 

 
b) Dekplaat 

 

Figuur 8 - Dekplaat 

 De dekplaat is in de regel voorzien van een toegangsopening met maat λi. 
 

c) Kegelstuk 

 

Figuur 9 - Kegelstuk 

 
 Het vlak overeenstemmend met de onderrand en het vlak overeenstemmend met 

de bovenrand zijn evenwijdig. De afwijking van de evenwijdigheid tussen beide 

vlakken is in geen enkele richting groter dan 5 mm/m. 
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4.3.3.1.7. Pasring of paselement 

 

Figuur 10 - Pasring 

 
4.3.3.4 Positie van klimijzers 
 

 Als een element voorzien is van klimijzers, dan steken die tenminste 120 mm uit het 
zwavelbetonvlak. De verticale afstand binnen een opgestelde constructie is 
afhankelijk van de inwendige hoogte van de elementen (zie Figuur 11) en bedraagt 
250 tot 350 mm, zoals is aangegeven in de fabrieksdocumentatie. Afzonderlijke 
klimijzers worden in bovenaanzicht met een tolerantie van +/- 10 mm, hart-op-hart 
binnen een bereik van 270 en 300 mm geplaatst, dubbele klimijzers recht boven 
elkaar. (afmetingen in mm) 

 

Figuur 11 -  links: bovenaanzicht rechthoekig element 
midden: bovenaanzicht enkele klimtreden in een rond element 
rechts: snede A-A 
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4.3.3.5 Maten van toegangsopeningen 
 

 Openingen die ontworpen zijn voor toegang van personeel, voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften en andere bepalingen die op de plaats van gebruik van de 
elementen van kracht zijn. 

 De maten van toegangsopeningen zijn zodanig dat er een cirkel kan worden 
ingeschreven waarvan de diameter niet kleiner is dan: 

 - 700 mm in het geval van toegangsputten; 
 - 600 mm in het geval van verbindingsputten. 
 De toegelaten afwijkingen in meer en in min van de werkelijke maten van 

toegangsopeningen t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn 15 mm.  
 

 
4.3.3.6 Maatafwijkingen van voegprofielen: Mof- spieverbinding met glijdichting 
 

 Het profiel van een dichting moet voldoen aan de overeenkomstige 
ontwerpafmetingen en toleranties vermeld in de fabrieksdocumenten. Elke andere 
tolerantie die invloed heeft op de goede werking van de dichting is daarbij relevant. 
De dichting wordt geplaatst op de spie om een waterdichte verbinding tussen de 
verschillende putonderdelen te waarborgen. De verbindingsvlakken tussen de 
putelementen onderling zijn voorzien van een profilering die de onderlinge 
verplaatsing van de elementen in het vlak van de verbinding verhindert. De 
maatkenmerken van deze profileringen zijn in het voorkomend geval verenigbaar 
met de gebruikte voegdichtingen. In verband met de gemakkelijke uitwisselbaarheid 
zijn de relevante maten conform Tabel 5 vastgelegd. 

 
 

Figuur 12 - Aanbevolen afmetingen mof-spie-verbinding met glijdichting 
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Tabel 5 - Afmetingen bij mof-spieverbindingen  

 

DN 
di,h e1 ≥ hs hm du,sw di,mw hsw hmw w 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1000 1000 ± 8 120 65 ± 2 70 ± 1 1090 ± 2 du,sw + w 26 39 

Z
ie

 T
a

b
e
l 
6

 

1200 1200 ± 10 135 75 ± 3 80 ± 1 1300 ± 3 du,sw + w 32 43 

 
Noot: Voor elementen met 600 mm ≤ di,h < 1000  mm gelden dezelfde afmetingen van de mof-spie verbinding 

als DN 1000. 

 
Tabel 6 -Toleranties wijdte speling mof-spie w 

 

wijdte speling w tolerantie 

(mm) (mm) 

8 ± 1.3 

10 ± 1.6 

12 ± 1.9 

14 ± 2.2 

16 ± 2.5 

18 ± 2.8 

20 ± 3.1 

22 ± 3.4 

24 ± 3.7 

26 ± 4.0 

 
 

Noot: De voegconstructie zoals aangegeven in Figuur 13 wordt alleen toegestaan aan 
pasringen. 

 

Figuur 13 - Voegverbinding aan pasringen 
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4.3.3.7. Verbinding met de buizen 

 De toleranties op voorgeschreven horizontale hoekverdraaiing tussen 
2 aansluitingen is ± 3 °. De toleranties op de hoogte van die aansluitingen bedraagt 
± 15 mm, zonder terugval tussen de inlaat en de uitlaat.  

 De minimale afstand tussen de buitenkant van twee aansluitbuizen is gelijk aan de 
wanddikte van het element waarop het wordt aangesloten, of, als dat minder is, 100 
mm. 

 Een leiding kan op volgende manieren aangesloten worden op een verticale wand 
van basiselementen en desgevallend van tussen-, schacht- of dekelementen: 

 - hetzij een blinde opening waarvan de diameter aan de buitenzijde niet groter is 
dan 300 mm; 

 - hetzij een niet-geprofileerde opening verkregen door boren of met een bekist, al 
dan niet opgeruwd oppervlak; 

 - hetzij een mofvormige aansluitopening al dan niet voorzien van een dichting; 
 - hetzij een ingebouwd aansluitstuk met een spie- of mofeinde aan het vrije 

uiteinde. 
 

 De inwendige diameter di,v van de aansluitopening (zie fig. 3, 4, 5, 6), evenals de 
toegelaten afwijkingen op die maat, zijn dezelfde als die van de aan te sluiten buizen. 

 
 De hoogten h1 en h2 voldoen aan de minimale maten van Tabel 7. De toegelaten 

maatafwijkingen op deze maten zijn volgens Tabel 4. 
 

Tabel 7 - Fabricagematen van de hoogten h1 en h2 

Fabricagematen (mm) 

di,v h1 h2 

di,v ≤ 150 ≥ 50 ≥ 50 

200 ≤ di,v ≤ 400 ≥ 100 ≥ 50 

500 ≤ di,v ≤ 700 ≥ 150 ≥ 100 

800 ≤ di,v ≥ 200 ≥ 150 

 
 De schikking van aansluitvoorzieningen (zie fig. 14) is zodanig dat: 
 - de fabricagemaat van ao ≥ 100 mm; 
 - de fabricagemaat au ≥ 200 mm in het geval dat di,v ≥ 400 mm; 
 waarbij di,v de fabricagemaat aangeeft van de inwendige diameter van de kleinste 

aangesloten leiding. 
 
 De toegelaten afwijking in min van de werkelijke afstand ao of au t.o.v. de 

overeenstemmende fabricagemaat is 10 mm. 
  



PTV 823 Rioleringsproducten in zwavelbeton: Deel 1 
Versie 2.0 deel 1 van 2018-06-01  27/59 

 
 De verbinding van mofvormige openingen in basiselementen, tussen-, schacht- 

en dekelementen of van hun aansluitstukken met de leidingen gebeurt door 
middel van spieën en moffen waarvan de vorm en de afmetingen verenigbaar 
zijn met die van de aan te sluiten buizen en waarvoor dezelfde toegelaten 
maatafwijkingen gelden. 

 

Figuur 14 - Schikking van aansluitvoorzieningen 

 
4.3.3.8 Stroomprofiel 

 Het stroomprofiel, met halve cirkelvormige doorsnede, is een overgang van de 
ene rioolleiding naar de andere en moet glad en vloeiend uitgewerkt zijn tot 
minimale halve buishoogte zodanig dat die bij exploitatie geen oorzaak van 
verstopping kan zijn. Hoeken in het stroomprofiel moeten afgerond zijn 
overeenkomstig de afstroomrichting met een minimale bochtstraal van 15 cm. 

 
4.3.4 Duurzaamheid van de voegverbindingen 

 
Duurzaamheid van de voegverbindingen tussen putelementen en zwavelbeton-
vreemde buizen. 

De dichting voldoet aan de onderstaande normen van het toegepaste leidingtype, 
rekening houdend met de meest ongunstige combinatie van toegestane toleranties 
op deze verbinding: 
 
- Betonnen buizen volgens NBN EN 1916, § 4.3.4.2 en NBN B 21-106, § 4.3.4.2; 
- Keramische buizen volgens NBN EN 295; 
- Polyesterbetonbuizen volgens NBN EN 14636-1; 
- PVC-U buizen volgens NBN EN 1401-1; 
- PE buizen volgens NBN EN 12666-1; 
- PP buizen volgens NBN EN 1852-1. 
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Waterdichtheid wordt gegarandeerd door het naleven van de afmetingen en 

toleranties van de verbinding met de buis. 

 
 

4.3.5 Sterkte van basis-, tussen- en schachtelementen 

 
4.3.5.1 Breuksterkte van tussen- en schachtelementen tot DN of LN 1250 

 Een tussen- of een schachtelement kan de minimale verbrijzelingslast Fn die 
behoort bij de nominale maat en sterkteklasse, doorstaan als die volgens 6.5 
Sterkte onder verticale belasting van reductie- en dekelementen en in een 
horizontale opstelling volgens A.4.1 wordt beproefd. In dit geval wordt de 
voorgeschreven minimale verbrijzelingslast Fn met 20 % van het eigen gewicht 
van het element verlaagd.  

 De minimale sterkteklasse (zie § 3.1.21 Sterkteklasse) van tussen- en 
schachtelementen is: 
a) In het geval van putten binnen de rijweg (zie Tabel 1: verkeersklasse 1): 

 - 60 voor putten met cirkelvormige horizontale binnendoorsnede; 
 -  120 voor putten met niet-cirkelvormige horizontale binnendoorsnede en 

een inbouwdiepte tot 5.00 m;  
b) In het geval van putten buiten de rijweg (zie Tabel 1: verkeersklasse 2): 

 -  30 voor putten met cirkelvormige horizontale binnendoorsnede; 
 - 120 voor putten met niet-cirkelvormige horizontale binnendoorsnede; 

deze sterkteklasse geldt voor een inbouwdiepte van 5.00 m; voor kleinere 
inbouwdiepten mag de vereiste sterkteklasse in verhouding tot de 
inbouwdiepte in stappen van 10 verminderd worden tot de sterkteklasse 
60. 

 
4.3.5.3 Sterkte van basiselementen 

 De sterkte van de basiselementen worden geacht te voldoen als: 

- de wanddikte e1 voldoet aan § 4.3.3 Geometrische kenmerken en aan  
Tabel 3; 

- de materiaalkenmerken, evenals de vorm- en de maatkenmerken van de 
horizontale binnendoorsnede dezelfde zijn als die van de aansluitende tussen- 
of schachtelementen of daarmee evenwaardig zijn; 

- de bodemdikte e2 in overeenstemming is met Tabel 4. 

 De sterkte van basiselementen die niet voldoen aan tenminste een van de 
voormelde voorwaarden worden nagegaan door beproeving.  
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4.3.6 Sterkte onder verticale belasting van reductie- en dekelementen 

 
4.3.6.1 Algemeen 

 
 Dekplaten, reductieplaten en dekelementen zijn bestand tegen een minimale 

verticale breuklast Fv als ze getest worden volgens Bijlage B: 

Beproevingsmethode voor de sterkte onder verticale belasting van 

tussenelementen en afdekkingselementen. Deze eis geldt ook voor kegelstukken 

met een verticale hoogte van de hellingszijde < (DNmax - DNmin) mm of (LNmax - 

DNmin) mm naargelang de kamer een cirkelvormige of een elliptische vorm heeft 

(zie Figuur 2): 

 - DNmax of LNmax is de maximale opening van het kegelstuk; 

 - DNmin is de minimale opening van het kegelstuk. 

4.3.6.2 Belastingseisen 

 
 De minimale verticale breuklast Fv voor putonderdelen geplaatst binnen de rijweg 

bedraagt 300 kN (verkeersklasse 1). 

 De minimale verticale breuklast Fv voor putonderdelen geplaatst buiten de rijweg 

bedraagt 150 kN (verkeersklasse 2). 

  

4.3.7 Aangebrachte klimijzers 

 
4.3.7.1 Algemeen 

 
 Door de producent in een element aangebrachte klimijzers zijn 

corrosiebestendig. Ze kunnen een verticale belasting Fd en een horizontale 

uittrekkracht Fl doorstaan als die volgens 6.9 Aangebrachte klimijzers worden 

beproefd. 

4.3.7.2 Belastingseisen 

 
 Wanneer belast met een verticale kracht Fd van 2 kN, dan is de doorbuiging bij 

enkelvoudige klimijzers niet meer dan 5 mm en bij dubbele klimijzers niet meer 

dan 10 mm en is de blijvende doorbuiging bij enkelvoudige klimijzers niet meer 

dan 1 mm en bij dubbele treden niet meer dan 2 mm. 

 Klimijzers kunnen een horizontale uittrekkracht van 5 kN doorstaan. 
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4.3.8 Waterdichtheid 
 

De waterdichtheid wordt gewaarborgd door een waterdichtheidsproef volgens Bijlage 
C: Beproevingsmethode voor de waterdichtheid. 

- De putonderdelen en hun onderlinge verbindingen te controleren in een 
typeproefopstelling. Volgende samenstellen zijn te testen: basiselementen, 
reductieplaten en dekplaten, tussen- en schachtelementen, kegelstukken en 
dekelementen; 

- Controle op toleranties van mof- en spiematen in de mal en op het eindproduct 
vastgelegd in een fabrieksdocument. 

 

4.3.9 Gebruiksgeschiktheid en chemische weerstand 
 

Voor toepassingen waarbij de gebruiksgeschiktheid moet nagegaan worden volgens 
§1 moet de chemische weerstand worden nagegaan volgens Bijlage R: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de chemische weerstand. 

 
4.3.10 Duurzaamheid 

 
De duurzaamheid van de aangebrachte elementen en hun voegen worden in het 
bijzonder door volgende eisen verzekerd: 

 

- Een minimale druksterkte als periodieke beproeving van de sterkte van de 
elementen niet wordt voorgeschreven (zie 4.2.2 Sterkte van zwavelbeton); 

- Een maximale wateropslorping van het zwavelbeton (zie 4.2.5 Wateropslorping); 

- Voldoen aan de eisen voor het aantonen van de duurzaamheid van de voegen 
tussen verticale elementen en aansluitende leidingen en de juiste materiaalkeuze 
voor deze dichtingen (zie 4.3.4 Duurzaamheid van voegverbindingen); 

- Het ontbreken van scheuren allerhande of craquelé (zie 4.3.2.1 Toestand van 
oppervlakken en randen); 

- Chemische weerstand (zie 4.3.9 Gebruiksgeschiktheid en chemische weerstand). 
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5 SPECIALE EISEN 

 

6 MEET- EN PROEFMETHODEN VOOR PUTELEMENTEN 

 

6.1 Algemeen 

De voorschriften van 6.2 t.e.m. 6.8 zijn van toepassing op alle putelementen. 

Controle op druksterkte gebeurt op ontnomen proefstukken of gevormde proefstukken na 

uitvoering van de nodige correlatieproeven. 

 

6.2 Voegprofielen 

Alle kritische afmetingen van de geprofileerde dichting met zijn respectievelijke toleranties en 

de toegepaste beproevingsmethoden worden geëvalueerd conform de fabrieksdocumenten.  

 

6.4 Verbrijzelingssterkte van tussen- en schachtelementen 

De verbrijzelingssterkte van de putelementen worden bepaald volgens de desbetreffende 

methode gespecificeerd in Bijlage A: Beproevingsmethode voor de verbrijzelingssterkte van 

tussen- en schachtelementen. 

 

6.5 Sterkte onder verticale belasting van reductie- en dekelementen 

De verticale verbrijzelingssterkte van dek- en reductieplaten + dekelementen wordt bepaald 

volgens de desbetreffende methode beschreven in Bijlage B: Beproevingsmethode voor de 

sterkte onder verticale belasting van tussenelementen en afdekkingselementen. 

 

6.6 Waterdichtheid 

Waterdichtheid van individuele elementen, en van afzonderlijke voegverbindingen, worden 

vastgesteld in overeenstemming met de methoden vermeld in Bijlage C: 

Beproevingsmethode voor de waterdichtheid. 

 

6.7 Wateropslorping 

Wateropslorping wordt bepaald volgens de methode beschreven in Bijlage D: 

Beproevingsmethode voor wateropslorping. 
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6.8 Druksterkte 

Druksterkte wordt bepaald in overeenstemming met NBN EN 12390-3. 
 

6.9 Aangebrachte klimijzers 

De sterkte van de aangebrachte klimijzers bij verticale belasting en horizontale uittrekkracht 
wordt volgens de methode die is aangegeven in Bijlage E: Beproevingsmethode voor 
aangebrachte klimijzers vastgesteld. 
 

6.10 Geometrische kenmerken 

Het nazicht van de geometrische kenmerken gebeurt volgens de bepalingen van de  
Bijlage M: Nazicht van de geometrische kenmerken van putelementen. 
 

6.11 Uiterlijk 

Het uiterlijk wordt met het blote oog nagegaan. 
De toestand van de oppervlakken en van de randen wordt nagegaan volgens de bepalingen 
van de Bijlage L: Uiterlijk - Nazicht van de toestand van de oppervlakken en van de 
verbindingen. 
 

6.14 Chemische weerstand 

De weerstand tegen chemische aantasting wordt volgens de methode die is aangegeven in 
Bijlage R: Beproevingsmethode voor de bepaling van de chemische weerstand, vastgesteld. 
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7 MERKEN 

 
Elk element of, als dat niet praktisch is, elke verpakking met elementen wordt onuitwisbaar en 
duidelijk zichtbaar gemerkt. De identificatie van de elementen is zodanig aangebracht dat geen 
twijfel mogelijk is. 
 
De merken bevatten tenminste de volgende informatie: 
 

a) Naam van de producent, handelsmerk of identificatienummer en plaats van productie; 

b) Het kwaliteitskeurmerk; 

c) PTV 823; 

d) De datum van fabricage; 

e) Identificatie van materiaal van het element; 

f) Sterkteklasse of voorgeschreven minimale verbrijzelingslast onder verticale belasting; 

g) Identificatie van gebruiksomstandigheden als die anders dan normaal zijn; 

h) Identificatie van speciaal gebruik, als van toepassing; 

i) De toegepaste druk bij de waterdichtheidsproef volgens Bijlage C: Beproevingsmethode 
voor de waterdichtheid, uitgedrukt in, en met vermelding van de eenheid ‘kPA’. 
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BIJLAGE A: BEPROEVINGSMETHODE VOOR DE VERBRIJZELINGSSTERKTE VAN 
 TUSSEN- EN SCHACHTELEMENTEN 

A.1 Principe 

Het doel van deze proef is het beoordelen van de relevante verbrijzelingssterkte van  
tussen- en schachtelementen. 
Voor een initiële typeproef en bij de doorlopende keuring, zie Tabel A.1.  

 

Tabel A.1 - Voorgeschreven proeven op verbrijzelingssterkte voor tussen- en 
schachtelementen 

Verbrijzelingssterkte Ongewapende elementen 

Breuk (bezwijk)belasting Fu T/R 

1,2 Fn R 

A.2 Apparatuur 

De apparatuur bestaat uit een drukpers die de mogelijkheid heeft om te testen onder volledige 
proefbelasting zonder schokken of stoten en met een nauwkeurigheid van 3 % van de 
voorgeschreven proefbelasting. De beproevingsinstallatie is uitgerust met een registratie-
functie. 

 

A.3 Voorbereiding 

Naar keuze van de producent is het toegestaan om het element maximaal 28 uur nat te houden 
(onderdompelen in water) alvorens te testen. 

 

A.4 Procedure 

A.4.1 Horizontale regeling 

 Ronde elementen worden geplaatst op een star V-vormig zadel en belast door middel van 
stijve balken, die evenwijdig aan de as van het element zijn aangebracht. De balken kunnen 
enkelvoudig of gedeeld zijn (zie Figuur A.1a). 

 De belasting grijpt aan op een afstand van h/2 van de kopvlak van de mof en is gelijkmatig 
verdeeld zoals aangegeven in Figuur A.1a. Naar keuze van de producent is het toegestaan 
om de drukbalk voorbij de mof van het te beproeven element te plaatsen. Als gedeelde 
balken worden gebruikt, dan is de belaste lengte ervan niet kleiner dan 40 % van de 
inwendige hoogte. 

 Bij ronde elementen zal de belasting overgebracht worden via één bovenbalk. Het V-vormig 
zadel heeft inwendige hoek (b) van 150 ° ± 3 ° zoals te zien is op Figuur A.1a. 
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 Elliptische en rechthoekige elementen worden opgesteld in het testapparaat zoals 
aangegeven in Figuren A.1a en A.1b respectievelijk. De elementen met gelijke wanddikte en 
gelijkmatig verdeelde wapening zal de proef alleen worden uitgevoerd met de kortste wand 
verticaal geplaatst; in het andere geval wordt de proef uitgevoerd met het element in beide 
richtingen. 

 Het elastomeerrubber, gebruikt bij het zadel en de bovenbalk, moet een gemiddelde hardheid 
van 50 IRHD ± 5 IRHD hebben en met een dikte van 20 mm ± 5 mm. 

 Elke rubberen oplegstrook heeft een maximale breedte vastgelegd door de producent in 
overeenstemming met de Tabel A.2, behalve de V-vormige oplegstrook waarvoor geen 
beperking geldt. 

 Naar keuze van de producent is het toegestaan om de elastomeren oplegstroken te 
vervangen door gips of zwavel, op voorwaarde dat de breedte de waarden in Tabel A.2 niet 
overschrijden. 

 

Tabel A.2 - Maximale breedte oplegstroken 

Afmeting van element 
DN of WN 

Maximale breedte 
mm 

DN/WN ≤ 400 50 

400<DN/WN≤1250 100 

 

 

Figuur A.1a 
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Figuur A.1b - Bezwijkproef op elementen in een horizontale opstelling 

 

 
A.4.3 Algemeen 

A.4.3.1 Belasting 

De belasting wordt gelijkmatig aangebracht tot de in A.4.3.2 voorgeschreven 
proefbelasting. Gedurende het aanbrengen tot de voorgeschreven proefbelasting, neemt 
die toe met een snelheid tussen 20 en 25 kN/m per minuut. Gedurende het aanbrengen 
worden, op het moment dat het element snel begint te vervormen voordat die bezwijkt, 
geen aanpassingen in de bediening van de beproevingsinstallatie aangebracht. 
 

A.4.3.2 Ongewapende elementen 

De belasting wordt aangebracht tot uiterste (breuk)last. Deze belasting wordt 
geregistreerd.  
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A.5 Uitdrukking van de resultaten 

De beproevingsresultaten worden uitgedrukt in de totale belasting conform de door de 
producent gekozen en geregistreerde proefopstelling gedeeld door de inwendig hoogte. 
 
Het effectieve beproevingsresultaat Fa wordt verkregen uit de volgende formule: 

 Fa =  (P+ P*)/h 
waarin: 

 Fa  is het effectieve beproevingsresultaat, in kilonewtons per meter; 
 h is de inwendige hoogte, in meters; 
 P is de gemeten proefbelasting, in kilonewtons; 
 P* is het effectieve eigen gewicht van de drukbalken, in kilonewtons. 
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BIJLAGE B: BEPROEVINGSMETHODE VOOR DE STERKTE ONDER VERTICALE 
 BELASTING VAN REDUCTIE-ELEMENTEN EN AFDEKKINGS-
 ELEMENTEN 

B.1 Principe 

Het doel van deze beproeving is om de sterkte onder verticale belasting van reductie-elementen 
en afdekkingselementen te bepalen. 

B.2 Apparatuur 

De apparatuur bestaat uit een drukpers die de mogelijkheid heeft om te testen onder volledige 
proefbelasting zonder schokken of stoten en met een nauwkeurigheid van 3 % van de 
voorgeschreven proefbelasting. Het apparaat bestaat uit stalen of gietijzeren platen waarmee 
de voorgeschreven belasting op het element wordt aangebracht, terwijl het langs de omtrek 
wordt ondersteund. De afmetingen van de stalen of gietijzeren plaat mag de toegangsopening 
niet meer dan 125 mm overlappen. 

B.3 Voorbereiding 

Het element wordt gelegd op elastomeer materiaal met een gemiddelde hardheid van 50 IRHD 
± 5 IRHD met een dikte van 20 mm ± 5 mm; ter keuze van de producent wordt als alternatief 
een laag cementmortel of gips gebruikt. Verder mag, ter keuze van de producent, een kegelstuk 
samen met de bijbehorende voegdichting worden gesteld op het tussenstuk dat daarvoor werd 
ontworpen. 
Stalen of gietijzeren belastingplaten worden aan de onderzijde bekleed met elastisch materiaal, 
zoals voorgeschreven voor de oplegging. 

B.4 Procedure 

Een element als aangegeven in 4.3.6 wordt ondersteund als beschreven in B.3 en de minimale 
verbrijzelingslast onder verticale belasting Fv wordt verticaal over de opening aangebracht als 
aangegeven in Figuur B.1 of B.2, waarbij wordt zorggedragen dat de belasting gelijkmatig, 
zonder schokken, wordt opgevoerd tot uiterste (breuk)last Fu. Deze belasting wordt 
geregistreerd. 
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Figuur B.1 - Beproeving van de sterkte onder verticale belasting van  
afdekkingselementen, afdek- en reduceerplaten 

 
1. Plaat; 
2. Staal of gietijzer; 
3. Kogelgewricht; 
4. Belastingsplaat 300 mm x 300 mm; 
5. Oplegging; 
6. Platen kunnen voorzien zijn van een rabat, in dit geval moeten bij de beproeving vulstukken 

worden aangebracht; 
8. Vierkante opening; 
9. Ronde opening; 
10. Rechthoekige plaat; 
11. Vierkante plaat. 

Noot: De zijde AB van de belastingsplaat vormt een koorde van 300 mm van de ronde opening of van de 

ingeschreven cirkel van een vierkante opening. 
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Figuur B.2 Beproeving van de sterkte onder verticale belasting van bepaalde kegelstukken 

1.  Staal of gietijzeren plaat; 
2.  Kogelgewricht; 
3.  Belastingsplaat 300 mm x 300 mm; 
4.  Rubber of gips, dik 20 mm ± 5 mm. 

 
Noot: De zijde AB van de belastingsplaat vormt een koorde van de ronde opening. 
 

B.5 Uitdrukking van de resultaten 

Er wordt geregistreerd of de uiterste (breuk)last al dan niet groter was dan de minimale 
verbrijzelingslast onder verticale belasting.  
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BIJLAGE C: BEPROEVINGSMETHODE VOOR DE WATERDICHTHEID 

C.1 Principe 

Het doel van deze proef is om vast te stellen of een enkel verticaal element of een afzonderlijke 
voegverbinding waterdicht blijft onder de voorgeschreven inwendige hydrostatische druk. 
De hydrostatische proef is niet van toepassing op elementen met een wanddikte groter dan 
100 mm. 

C.2 Apparatuur 

De apparatuur voor deze proef maakt het mogelijk om de elementen stevig vast te zetten, de 
uiteinden en openingen met een geschikte voorziening af te sluiten en de voorgeschreven 
inwendige hydrostatische druk gedurende de vereiste tijd aan te brengen. De druk overschrijdt 
de voorgeschreven waarde met niet meer dan 10 % en mag niet lager zijn. Bij het beproeven 
van een voegverbinding worden in de apparatuur twee elementen, die volgens de 
fabrieksdocumentatie met elkaar zijn verbonden, aangebracht. 

C.3 Voorbereiding 

Het is, ter keuze van de producent, toegestaan om de elementen gedurende maximaal 28 uur 
vóór het uitvoeren van de proef, nat te houden. Er wordt geregistreerd of van deze optie gebruik 
is gemaakt. Het buitenoppervlak van de elementen is voldoende droog om mogelijke gebreken 
te kunnen constateren. 
 

C.4 Procedure (hydrostatische proef - verticaal element - periodieke en initiële 
typebeproeving) 

Het element wordt stevig in het apparaat bevestigd, de einden en aansluitingen worden 
afgesloten en daarna gevuld met water, zodanig dat alle lucht wordt verwijderd. De inwendige 
hydrostatische druk wordt gelijkmatig opgevoerd tot de volgende waarden: 
- 100 kPa (1 bar of ongeveer 10 meter waterkolom) voor het groot basiselement van een 

toegangsput met bijbehorende tussen- en schachtelementen en afdekkingselementen; 
- 50 kPa (0.5 bar of ongeveer 5 meter waterkolom) voor het klein basiselement van een 

verbindingsput met bijbehorende tussen- en schachtelementen en afdekkingselementen. 
 

Wanneer elementen in een verticale opstelling worden beproefd, dan wordt de hydrostatische 
druk gemeten ten opzichte van een vlak van de bovenste voeg, behalve als een basiselement 
een of meer aansluitingen heeft, dan wordt gemeten vanuit de laagste aslijn van zo’n 
aansluiting. Wanneer een tussen- of schachtelement of een afdekkingselement in een 
horizontale opstelling wordt beproefd, dan wordt de hydrostatische druk gemeten ten opzichte 
van de laagst mogelijke as van het element. 
De inwendige hydrostatische druk wordt 15 minuten gehandhaafd, gedurende deze tijd wordt 
beoordeeld of, voordat de inwendige druk afneemt tot nul, wordt voldaan aan de eisen  
van 4.3.8. 
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C.5 Procedure (beproeving van voegverbinding) 

De twee elementen worden in het apparaat opgesteld met een voegdichting of 
dichtingsmateriaal volgens de fabrieksdocumentatie en met afgesloten uiteinden of openingen. 
Een inwendige hydrostatische druk van 50 kPa (0,5 bar of ongeveer 5 meter waterkolom) wordt 
aangebracht op verbindingsputten en 100 kPa (1 bar of ongeveer 10 meter waterkolom) op 
andere elementen. Deze druk wordt 15 minuten gehandhaafd, gedurende deze tijd worden de 
voegverbinding beoordeeld of, voordat de inwendige druk afneemt tot nul, wordt voldaan aan 
de eisen van 4.3.8. Waterdichtheid. 
Wanneer de elementen in een verticale opstelling worden beproefd, dan wordt de 
hydrostatische druk gemeten ten opzichte van het vlak van de voeg tussen de elementen. 
Wanneer in een horizontale opstelling wordt beproefd, dan wordt de hydrostatische druk 
gemeten ten opzichte van de laagst mogelijke as van de samengevoegde elementen. 

C.6 Alternatieve procedures voor samengestelde constructies 

Het is, ter keuze van de producent, toegestaan om de procedures volgens C.4 en C.5 te 
combineren door een complete proefopstelling van de te beproeven elementen te maken en 
gelijktijdig de betreffende hydrostatische druk op deze elementen aan te brengen. 
 

C.8 Uitdrukking van de resultaten 

Er wordt een verslag gemaakt van de gebruikte beproevingsmethode en of het enkele element 
of de afzonderlijke voegverbinding al dan niet aan de gestelde eisen voldoet. 
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BIJLAGE D:  BEPROEVINGSMETHODE VOOR WATEROPSLORPING 

D.1 Principe 

Het doel van de proef is om de wateropslorping van verhard zwavelbeton ten gevolge van 
onderdompeling te bepalen. De wateropslorping wordt gedefinieerd als het verschil tussen de 
massa van een bepaald proefstuk dat is ondergedompeld in water en de massa van hetzelfde 
proefstuk in (droge) uitgeharde toestand, uitgedrukt ten opzichte van de massa van het droge 
proefstuk. 

D.2 Proefstukken 

De proefstukken zijn ofwel gevormde kubussen 150x150x150 mm of worden uit een verhard 
element genomen. 
Proefstukken hebben, wanneer ze uit een verhard element zijn genomen, een massa van 
minimum 2 kg en maximum 4 kg. 

D.3 Apparatuur 

De apparatuur bestaat uit een geventileerde oven, afgeregeld op 50 °C ± 3 °C en een 
weegschaal met een nauwkeurigheid van 0,005 % van de massa van het proefstuk. 
 

D.4 Procedure 

D.4.1 Referentiemethode 

D.4.1.1 Bepaling van de massa aan de lucht van het ondergedompelde proefstuk mw 

Breng het proefstuk op een temperatuur van 20 °C ± 3 °C en dompel het daarna in 
leidingwater van dezelfde temperatuur tot een constante massa is bereikt. De constante 
massa mw wordt beschouwd te zijn bereikt zodra bij twee wegingen, met een tussentijd 
van 24 uur ± 1 uur, het verschil van de massa kleiner is dan 0.05 % van de gemiddelde 
waarde van de massa van het ondergedompelde proefstuk. 
Voor elke weging wordt het oppervlak van het proefstuk afgedroogd, bijvoorbeeld met een 
spons (vochtig en uitgeknepen) om al het water aan het oppervlak te verwijderen. 

 

D.4.1.2 Bepaling van de massa aan de lucht van het droge proefstuk md 

Droog het proefstuk in een geventileerde oven bij een temperatuur van 50 °C ± 3 °C tot 
een constante massa is bereikt. 

Noot: Het is noodzakelijk om te controleren of de capaciteit en ventilatie van de oven voldoende is 
voor het aantal erin te plaatsen proefstukken. Vochtige proefstukken worden niet eerder in 
de oven geplaatst voordat de vorige proefstukken geheel droog zijn.  

Bepaal, nadat het proefstuk is afgekoeld tot 20 °C ± 3 °C, de massa md. De constante 
massa md wordt beschouwd te zijn bereikt zodra bij twee wegingen met een tussentijd van 
tenminste 24 uur, het verschil kleiner is dan 0.05 % van de gemiddelde waarde van de 
massa van het droge proefstuk. 
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D.4.2. Productiecontrolemethode 

D.4.2.1 Bepaling van de massa aan de lucht van het droge proefstuk md 

Droog het proefstuk in een geventileerde oven bij een temperatuur van 50 °C ± 3 °C tot 
een constante massa is bereikt. 

Bepaal, nadat het proefstuk is afgekoeld tot 20 °C ± 3 °C, de massa md.  

De constante massa md wordt beschouwd te zijn bereikt zodra bij twee wegingen met een 
tussentijd van tenminste 24 uur, het verschil kleiner is dan 0.05 % van de gemiddelde 
waarde van de massa van het droge proefstuk. 

Een alternatieve methode kan eruit bestaan direct na de productie van het gevormde 
proefstuk dat af te laten koelen tot 20 °C ± 3 °C en de massa md te bepalen. 

 

D.4.2.2 Bepaling van de massa onder water van het droge proefstuk mv0 

Het hulpstuk wordt ondergedompeld en het gewicht in water bepaald: mst. 

 

Bepaal, nadat md is bepaald, de massa onder water van het droge proefstuk: mst + mv0 

 

 
D.4.2.3 Bepaling van de massa onder water van het verzadigde proefstuk mvx 

Breng het proefstuk en hulpstuk op een temperatuur van 20 °C ± 3 °C en dompel die 
daarna in leidingwater van dezelfde temperatuur. Verwijder zorgvuldig alle luchtbellen op 
het proefstuk. Bepaal het gewicht van proefstuk en hulpstuk onder water: mst + mv1.  
Bewaar het proefstuk onder water van 20 °C ± 3 °C en herhaal de weging tot verzadiging.  
De constante massa mst+mvx wordt beschouwd te zijn bereikt zodra bij twee wegingen, 
met een tussentijd van 24 uur ± 1 uur, het verschil van de massa kleiner is dan 0.05 % 
van de gemiddelde waarde van de massa van het ondergedompelde proefstuk. 

D.5 Uitdrukking van de resultaten 

D.5.1 Referentiemethode 
 
De wateropslorping Aw ten gevolge van het onderdompelen wordt geregistreerd in procenten 
in twee decimalen en wordt verkregen met de uitdrukking: 
 Aw = 100 x (mw - md)/md         
 waarin: 

 mw is de constante van de massa van het ondergedompelde proefstuk; 
 md is de massa van het droge proefstuk. 
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D.5.2 Productiecontrolemethode 
 
De wateropslorping Awh, hydrostatisch bepaald, ten gevolge van het onderdompelen, wordt 
geregistreerd in procenten in twee decimalen en wordt verkregen met de uitdrukking: 
 Awh = 100 x (mvx - mv0)/md  
 waarin: 
 mv0 is de massa onder water van het droge proefstuk; 

mvx is de massa onder water van het verzadigde proefstuk; 
 md is de massa aan de lucht van het droge proefstuk. 
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BIJLAGE E: BEPROEVINGSMETHODE VOOR AANGEBRACHTE KLIMIJZERS 

E.1 Principe 

Het doel van deze proef is om de verticale belastingsterkte en horizontale uittrekkracht van 
aangebrachte klimijzers te bepalen. 

E.2 Apparatuur 

E.2.1 Verticale belastingproef 

De apparatuur bestaat uit: 
- een proefblok dat geschikt is om een belasting gelijkmatig over een lengte van 

90 mm ± 5 mm te verdelen; 
- een voorziening die geschikt is om een belasting die tenminste 25 % groter dan Fd is, uit 

te oefenen. Deze voorziening heeft een nauwkeurigheid van ± 3 % van de uitgeoefende 
belasting; 

- een voorziening die geschikt is om doorbuigingen met een nauwkeurigheid van ± 0,5 mm 
te meten. 

E.2.2 Horizontale uittrekproef 

De apparatuur bestaat uit: 
- een proefblok dat geschikt is om een belasting gelijkmatig over een lengte van 90 mm 

± 5 mm te verdelen; 
- hydraulische of mechanische uitrusting die in staat is om een kracht groter dan F1 uit te 

oefenen en om deze kracht te meten. Deze voorziening heeft een nauwkeurigheid van 
± 3 % van de uitgeoefende belasting; 

- Een voorziening die geschikt is om doorbuigingen met een nauwkeurigheid van ± 0,5 mm 
te meten. 

E.3 Voorbereiding 

Het klimijzer wordt in een element volgens de methode die is aangegeven in de 
fabrieksdocumentatie aangebracht; het bevestigingsmateriaal is verhard. 

E.4 Procedure 

E.4.1 Verticale belastingproef 

In het midden van de trede wordt een referentiepunt aangebracht van waaruit de doorbuiging 
wordt gemeten. 
De belasting wordt in het midden en loodrecht op de trede aangebracht met een toename 
van 1 tot 3 kN per minuut, zoals aangegeven in Figuur E.1. De doorbuiging wordt genoteerd 
nadat de belasting 1 minuut is aangehouden. De belasting wordt daarna weggenomen en de 
doorbuiging in het midden van de trede wordt afgelezen. 
Beide aflezingen van de doorbuiging worden geregistreerd. 
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E.4.2 Horizontale uittrekproef 

De uittrekkracht wordt, in het midden van de voorkant van de trede, zoals aangegeven in 
Figuur E.1, in maximaal 60 seconden en zonder schokken aangebracht en daarna gedurende 
1 minuut aangehouden.  

 

Figuur E.1 - Proefopstelling voor verticale belasting en horizontale uittrekkracht 

 
1. Verticale belasting; 
2. Uittrekkracht. 

 

E.5 Uitdrukking van de resultaten 

E.5.1 Verticale belastingproef 

De doorbuiging gedurende verticale belasting en de blijvende doorbuiging ná verwijdering 
van de belasting, wordt geregistreerd. 
 

E.5.2 Horizontale uittrekproef 

Er wordt geregistreerd of het klimijzer de horizontale uittrekkracht heeft doorstaan. 
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BIJLAGE L: UITERLIJK - NAZICHT VAN DE TOESTAND VAN DE OPPERVLAKKEN 
 EN VAN DE VERBINDINGEN 

L.1 Toestand van de oppervlakken 

Visueel wordt nagegaan of aan de eisen voor de toestand van de oppervlakken van 4.3.2 uiterlijk 
is voldaan. De gebeurlijke gebreken worden genoteerd. 
De diepte van holten wordt conventioneel gemeten met een taster met een diameter van 5 mm, 
voorzien van een vlak uiteinde. Als de holten homogeen over het oppervlak verspreid zijn, 
gebeurt de meting aan een steekproefsgewijs gekozen meetzone met een oppervlakte van 0,20 
m2. 

L.2 Toestand van de verbindingen 

Visueel wordt nagegaan of de contactoppervlakken met de dichting geen ondichtheden of 
oneffenheden vertonen waarvan de afmetingen de waterdichtheid van de verbinding in het 
gedrang brengen. De gebeurlijke gebreken worden genoteerd. 
Aan elk vrij uiteinde van de verbinding wordt de individuele ontwikkelde lengte van de 
afbrokkelingen gemeten op 1 mm nauwkeurig. Er wordt nagegaan of aan de eisen voor de 
individuele en gecumuleerde lengten van de afbrokkelingen van 4.3.2 uiterlijk is voldaan. 
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BIJLAGE M: NAZICHT VAN DE GEOMETRISCHE KENMERKEN VAN 
 PUTELEMENTEN 

M.1 Algemene bepalingen 

De afmetingen worden gemeten op 1 mm nauwkeurig, de hoeken (90-delige graden) op  
1 ° nauwkeurig. 

M.1.1 Horizontale binnen- en/of buitenafmetingen 

De horizontale binnenafmeting (diameter of zijde), respectievelijk van een verticaal element 
met cirkelvormige of vierkante horizontale binnendoorsnede, wordt bepaald door het 
gemiddelde te berekenen van vier horizontale metingen, uitgevoerd nabij de onderzijde en 
de bovenzijde in twee loodrecht op elkaar staande diametrale vlakken van het betreffende 
element. 
 
De horizontale binnenlengte en -breedte van een verticaal element met rechthoekige 
horizontale binnendoorsnede, worden elk bepaald door het gemiddelde te berekenen van 
twee horizontale metingen, uitgevoerd nabij de bovenzijde en de onderzijde in elk van de 
twee loodrecht op elkaar staande diametrale vlakken van het betreffend element. 
 
De grootste en de kleinste horizontale binnenafmeting van een verticaal element waarvan de 
horizontale binnendoorsnede een ellips of een andere gesloten lijn is, worden elk bepaald 
door het gemiddelde te berekenen van twee horizontale metingen, uitgevoerd nabij de 
bovenzijde en de onderzijde van het betreffend element in een verticaal vlak ter plaatse van 
die afmetingen. 
 
De horizontale binnendiameter onder- en bovenaan een kegelstuk worden elk bepaald door 
het gemiddelde te berekenen van twee horizontale metingen, uitgevoerd aan de onderzijde 
en de bovenzijde van het element in twee loodrecht op elkaar staande diametrale vlakken. 
De horizontale binnenlengte en -breedte onder- en bovenaan een kegelstuk met een 
ellipsvormige horizontale binnendoorsnede, worden elk bepaald door een meting van de 
lengte en breedte aan de onderzijde en de bovenzijde van het element. 
 
De diameter van een cirkelvormige opening in een reductieplaat, dekplaat of dekelement, de 
buitendiameter van een ronde reductieplaat die niet monoliet verbonden is met het 
basiselement of van een ronde dekplaat, evenals de binnen- en buitendiameter van een rond 
paselement worden elk bepaald door het gemiddelde te berekenen van twee metingen aan 
de bovenkant van het betreffend element volgens twee loodrecht op elkaar staande 
middellijnen. 
 
De afmeting (zijde) van een vierkante opening in een reductieplaat, dekplaat of dekelement, 
de horizontale buitenafmeting (zijde) van een vierkante reductieplaat die niet monoliet 
verbonden is met het basiselement of van een vierkante dekplaat, evenals de horizontale 
binnen- en buitenafmeting (zijde) van een vierkant paselement worden elk bepaald door het 
gemiddelde te berekenen van twee metingen aan de bovenkant van het betreffend element 
volgens twee loodrecht op elkaar staande aslijnen. 
De grootste en de kleinste afmeting van een niet-cirkelvormige of niet-vierkante opening in 
een reductieplaat, dekplaat of dekelement en de grootste en de kleinste buitenafmeting van 
een niet-cirkelvormige of niet-vierkante reductieplaat die niet monoliet verbonden is met het 
basiselement of van een niet-cirkelvormige of niet-vierkante dekplaat, worden elk bepaald 
door een meting van de kleinste en grootste afmeting aan de bovenkant van het betreffend 
element. 
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M.1.2 Verticale binnen- en/of buitenafmetingen  

De inwendige hoogte van een basiselement zonder stroomprofiel en de inwendige hoogte 
van een tussen- en schachtelement, een kegelstuk en een dekelement worden elk bepaald 
door het gemiddelde te berekenen van vier verticale metingen, uitgevoerd op gelijke afstand 
van elkaar. 
 
De inwendige hoogte van een basiselement met een stroomprofiel met een horizontale 
bodemlijn wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van twee verticale metingen, 
uitgevoerd aan de uiteinden van het stroomprofiel. 
 
De grootste inwendige hoogte van een basiselement met een stroomprofiel met hellende 
bodemlijn wordt bepaald aan de hand van een individuele verticale meting aan het laagst 
gelegen uiteinde van het stroomprofiel. 
 
De individuele verticale afstanden h1 en h2 binnen een basiselement, een tussen- of 
schachtelement of een dekelement worden individueel gemeten. 

M.1.3 Dikten 

De dikten van de verticale wand(en) van een basiselement, een tussen- en schachtelement, 
een kegelelement en een dekelement worden elk bepaald door het gemiddelde te berekenen 
van vier metingen, uitgevoerd op gelijke afstand van elkaar en op een afstand van minstens 
100 mm van de verbindingen en de buisaansluitingen. 
 
De dikten van een reductieplaat, een dekplaat die in het voorkomend geval deel uitmaakt 
van een dekelement en een paselement worden elk bepaald door het gemiddelde te 
berekenen van vier metingen, uitgevoerd op gelijke afstand van elkaar. 
 
De dikte van de bodem van een basiselement wordt bepaald door het verschil te berekenen 
tussen de (gemiddelde) uitwendige hoogte en de (gemiddelde) inwendige hoogte. 
 

M.1.4 Hoeken 

De hoek tussen de vlakken van twee aansluitopeningen wordt gemeten volgens een tussen 
partijen overeengekomen methode. 
 

M.1.5 Verbindingen 

De maatkenmerken van de spie en mof of de tand en groef worden nagegaan op vier 
plaatsen over de omtrek van de verbinding, in twee loodrecht op elkaar staande diametrale 
vlakken. 
 

M.1.6 Evenwijdigheid 

De evenwijdigheid van: 

- het ondervlak van een basiselement en het vlak overeenstemmend met de bovenrand; 

- het ondervlak van een basiselement met reductieplaat en het vlak overeenstemmend met 
de bovenrand van de opening in de reductieplaat; 

- het onder- en bovenvlak van een kegelstuk; 

wordt als volgt nagegaan: 

- het element wordt op een volkomen vlak steunvlak geplaatst; 
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- een vormvaste volkomen rechte regel wordt in twee loodrechte richtingen op de 
betreffende bovenrand geplaatst; de lengte L van de regel is voldoende groot opdat de 
uiteinden ervan tot buiten de horizontale buitenomtrek van het element reiken; 

- voor elk van de orthogonale richtingen wordt het verschil bepaald van de verticale 
afstanden van de uiteinden van de regel tot het steunvlak; zij deze verschillen v1 en v2; 

- de afwijkingen van de evenwijdigheid worden bepaald als de verhoudingen v1/L en v2/L, 
uitgedrukt in mm/m. 

M.1.7 Haaksheid 

De afwijkingen van de haaksheid van de uiteinden van een tussenelement, een 
schachtelement en van een dekelement worden gemeten volgens een tussen partijen 
overeengekomen methode. 

M.1.8 Stroomprofiel 

De afwijkingen tussen de werkelijke en de vooropgestelde bodemlijn van een stroomprofiel 
worden gemeten volgens een tussen partijen overeengekomen methode.  
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BIJLAGE Q: AANVAARDINGSKEURING VAN EEN PARTIJ BIJ LEVERING 

Q.1 Voorafgaande bepalingen 

Vooraleer over te gaan tot de aanvaardingskeuring van een partij bij levering, wordt op basis 
van 7.1 de opportuniteit van deze keuringsprocedure nagegaan. 

De vaststelling van de overeenstemming van een partij putelementen met onderhavige norm 
vereist keuringen tijdens de fabricage (zie Q.2.1). Vóór de aanvang van de fabricage worden 
terzake de nodige afspraken gemaakt tussen de contractanten of in het voorkomend geval met 
de onpartijdige instelling. 

De onderhavige keuringsprocedure is niet van toepassing voor kenmerken van putelementen 
waarvan de overeenkomstigheid volgens de bepalingen van de onderhavige norm, alleen door 
berekening wordt bepaald. Voor die kenmerken gelden de afspraken tussen de contractanten 
of in het voorkomend geval met de onpartijdige instelling. 

Q.2 Algemeen 

Q.2.1 Nazicht tijdens de fabricage 

Aan de hand van de fabricagedocumenten worden de volgende aspecten nagegaan: 

- het minimale zwavelgehalte (zie 4.2.4); 

- de gebruiksgeschiktheid (zie 4.3.9). 

Q.2.2 Nazicht van elk element van de partij 

Op elk element van de partij worden de hiernavolgende nazichten uitgevoerd: 

- nazicht van het algemeen uiterlijk; 
- nazicht van de markering (zie 7). 

 
Als een partij wordt afgekeurd op basis van voornoemd nazicht van het algemeen uiterlijk, 
mag deze partij opnieuw aangeboden worden na verwijdering door de producent van de 
twijfelachtige elementen. 
 
Als een partij wordt afgekeurd op basis van voornoemd nazicht van de markering, mag deze 
partij opnieuw aangeboden worden na aanpassing of vervollediging door de producent van 
de markering. 
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Q.2.3 Attributenkeuring op de partij 

Na het nazicht tijdens de fabricage (zie Q.2.1) en het intieel nazicht van elk element  
(zie Q.2.2) worden de hiernavolgende kenmerken, in de aangegeven volgorde nagegaan 
door middel van een attributenkeuring: 
- het uiterlijk; 
- de geometrische kenmerken; 
- in het voorkomend geval, de sterkte van ingebouwde klimijzers; 
- de waterdichtheid (niet voor paselementen); 
- de mechanische sterkte (alleen voor tussen- en schachtelementen, reductie-elementen 

en dekelementen); 
- de wateropslorping en (in het voorkomend geval) de mechanische sterkte. 

Q.3 Voorwaarden voor de monsterneming 

Als de monsternemingen niet gebeurden door een onpartijdige instelling, worden de 
monsternemingen tegensprekelijk uitgevoerd, dat wil zeggen in aanwezigheid van de 
contractanten.  Als de contractanten behoorlijk verwittigd werden maar verstek laten gaan, gaan 
de overige contractanten alleen tot de monsternemingen over. 
 

De monsternemingen gebeuren aselectief en zijn representatief voor elke volledige partij  
(zie Q.4). Daartoe worden de elementen in elke partij op verscheidene plaatsen gekozen. De 
keuze is volgens een vooraf door de contractanten gemaakte afspraak als de monsternemingen 
niet door een onpartijdige instelling gebeurden. 
 

Q.4 Aantal en omvang van de monsterneming 

Elke levering van hoogstens 100 elementen wordt als één partij beschouwd.  

Per lot worden twee monsters ontnomen met een gelijk aantal stuks. Het aantal stuks per 
monster is afhankelijk van het aantal stuks van het lot en is in overeenstemming met de 
bepalingen van Tabel Q.1. 
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Tabel Q.1 - Klassenindeling van partijen en aantal stuks per monster 

 

Klasse van het 

lot 
Aantal stuks per lot 

Aantal stuks per monster voor het nazicht van 

de waterdichtheid a elk ander kenmerk 

A 26 t/m 50 1 x 2 2 

B 51 t/m 150 2 x 2 3 

C 151 t/m 300 2 x 2 4 

D 301 t/m 350 3 x 2 5 

a Als de levering elementen van verschillende types bevat die in het werk met elkaar waterdicht moeten verbonden 

worden, worden de waterdichtheidsproeven uitgevoerd door maximale combinatie twee aan twee van elementen van 

verschillend type, behorend tot de monsters van de onderscheiden partijen. 

 

Voor loten waarvan het aantal stuks kleiner is dan 26 worden het aantal en de omvang van de 
monsters, evenals de keuringscriteria overeengekomen tussen de contactanten. 

De monsters worden voorzien van een onuitwisbaar, ontegensprekelijk en door de 
contractanten of in het voorkomend geval, door de onpartijdige instelling herkenbaar merkteken. 

 

Q.5 Nazicht van de kenmerken 
 

Q.5.1 Algemeen 
 

Elk relevant kenmerk wordt beoordeeld door middel van een attributenkeuring met enkel of 
dubbel bemonsteringsschema. 

Voor elk nagezien kenmerk wordt de overeenkomstigheid met de voorschriften van  
onderhavige norm en in het voorkomend geval met de leveringsdocumenten eerst nagegaan 
op elk element van het eerste monster.  De beoordeling van de keuringsresultaten van het 
eerste monster gebeurt aan de hand van het aantal niet overeenkomstige resultaten k1, in 
overeenstemming met de bepalingen van Tabel Q.2. 
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Tabel Q.2 - Beoordeling van de keuringsresultaten van het eerste monster 

 

Klasse van het lot k1 Beoordeling c 

A, B, C a 
0 

 1 

Lot wordt aanvaard 
Lot wordt afgekeurd 

C b, D 

0 
1 

 2 

Lot wordt aanvaard 
Nazicht tweede monster nodig 

Lot wordt afgekeurd 

a voor het kenmerk waterdichtheid; 
b voor elk ander kenmerk; 
c als de niet-overeenkomstigheid van een waterdichtheidsproef op elementen van verschillend type 

(zie Tabel Q.1, voetnoot a ) kan toegewezen worden aan een van de elementen, wordt het  
niet-overeenkomstig resultaat alleen in aanmerking genomen voor de beoordeling van het lot waartoe dat 
element behoort. 

 

In het geval dat het nazicht van de overeenkomstigheid ook moet worden uitgevoerd op het 
tweede monster, gebeurt de beoordeling van de keuringsresultaten aan de hand van het 
aantal niet-overeenkomstige resultaten k2 in het eerste en tweede monster samen, in 
overeenstemming met de bepalingen van Tabel Q.3. 

 

Tabel Q.3 - Beoordeling van de keuringsresultaten van het eerste en het tweede 
monster 

 

Klasse van het lot k2 Beoordeling c 

C b, D a 1 

 2 

Lot wordt aanvaard 
Lot wordt afgekeurd 

D b  2 

 3 

Lot wordt aanvaard 
Lot wordt afgekeurd 

a voor het kenmerk waterdichtheid; 
b voor elk ander kenmerk; 
c als de niet-overeenkomstigheid van een waterdichtheidsproef op elementen van verschillend type  

(zie Tabel Q.1, voetnoot a) kan toegewezen worden aan een van de elementen, wordt het niet-
overeenkomstig resultaat alleen in aanmerking genomen voor de beoordeling van het lot waartoe dat 
element behoort. 

 

De proeven ter nazicht van de sterkte van ingebouwde klimijzers, van de waterdichtheid, van 
de sterkte van tussen- en schachtelementen, reductie-elementen en dekelementen, van de 
wateropslorping, de mechanische sterkte, worden in de regel ten vroegste op 28 dagen en 
ten laatste op 35 dagen ouderdom van de elementen aangevat. 

In de periode tussen hun monsterneming en hun voorbereiding voor de proeven worden de 
monsters in de omstandigheden van de opslagplaats van de producent bewaard. 

Terwijl de proeven gebeurden op het eerste monster, wordt het tweede monster bewaard in 
omstandigheden overeengekomen tussen de contractanten of met de onpartijdige instelling. 
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De resultaten van de proeven worden de contractanten of de onpartijdige instelling ter kennis 
gebracht door middel van een beproevingsverslag. 

Q.5.2 Nazicht van het uiterlijk 

Het nazicht van de overeenkomstigheid met de voorschriften van 4.3.2 gebeurt volgens de 
bepalingen van de Bijlage L. 

Q.5.3 Nazicht van de geometrische kenmerken 

Het nazicht van de overeenkomstigheid met de voorschriften van 4.3.3 gebeurt volgens de 
bepalingen van de Bijlage M. 

Q.5.4 Nazicht van de sterkte van ingebouwde klimijzers 

Het nazicht van de overeenkomstigheid met de voorschriften van 4.3.7 gebeurt volgens de 
bepalingen van 6.9. 

Het nazicht wordt uitgevoerd op één klimijzer van elk element van het gecontroleerde 
monster.  In het geval dat niet alle elementen van het monster voorzien zijn van klimijzers, 
wordt het voorgeschreven aantal controles uitgevoerd op klimijzers die oordeelkundig zijn 
gespreid over de wel van klimijzers voorziene elementen van het monster. 

Q.5.5 Nazicht van de waterdichtheid 

Het nazicht van de overeenkomstigheid met de voorschriften van 4.3.8 gebeurt volgens de 
bepalingen van 6.6. 

Q.5.6 Nazicht van de sterkte van tussen- en schachtelementen 

Het nazicht van de overeenkomstigheid met de voorschriften van 4.3.5.1 gebeurt volgens de 
bepalingen van 6.4. 

Q.5.7 Nazicht van de sterkte van reductie- en dekelementen 

Het nazicht van de overeenkomstigheid met de voorschriften van 4.3.6 gebeurt volgens de 
bepalingen van 6.5. 

Q.5.8 Nazicht van de wateropslorping, de mechanische sterkte van het beton 

Het nazicht van de wateropslorping van het beton wordt uitgevoerd op telkens één proefstuk 
ontnomen aan elk element van het gecontroleerde monster.  Het nazicht van de 
overeenkomstigheid met de voorschriften van 4.2.5 gebeurt volgens de bepalingen van 6.7. 

Het nazicht van de overeenkomstigheid van de mechanische sterkte van het beton met de 
voorschriften van 4.2.2 gebeurt volgens de bepalingen van 6.8. 

Q.6 Verwerking van de putelementen 

De elementen van een lot mogen slechts worden verwerkt nadat alle resultaten van de keuring 
bekend zijn en voldoening schenken. 
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BIJLAGE R: BEPROEVINGSMETHODE VOOR DE BEPALING VAN DE CHEMISCHE 
 WEERSTAND 

 

R.1 Principe 

Het doel van de proef is de chemische weerstand van zwavelbeton te bepalen, door het 
massaverlies of de oppervlakteruwheid te meten na contact met enerzijds een sterk zuur en 
anderzijds een sterke base. 

 

R.2 Proefmethode 1: chemische weerstand van brokstukken door onderdompeling 

R.2.1 Proefstukken 
 
De proefstukken zijn 6 vers afgebroken stukken verhard zwavelbeton met een volume van  
5 x 104 mm³ tot 9 x 104 mm³. Ze mogen geen scheuren of afgesplinterde kanten vertonen. 
 
R.2.2 Apparatuur 
 
De apparatuur bestaat uit een geventileerde oven, afgeregeld op 50 °C ± 3 °C en een 
weegschaal met een nauwkeurigheid van 0.005 % van de massa van het proefstuk. 
 
R.2.3 Procedure 
 
De 6 proefstukken worden grondig gereinigd en de massa’s m1 worden bepaald. 
 
Hierna worden 3 proefstukken ondergedompeld in een sterk zuur en 3 in een sterke base. 
De volgende proefoplossingen worden gebruikt: 

- zwavelzuuroplossing c (H2SO4) = 0.5 mol/l, bereid door toevoeging van 28.5 ml 
geconcentreerd zuur (c = 1.84 g/ml) aan 971.5 ml gedistilleerd water voor het verkrijgen 
van 1 l oplossing; 

- natronloog c (NaOH) = 0.01 mol/l met een aandeel van 0.4 g NaOH per liter. 

De proefstukken worden bij een temperatuur van 20 ± 5 °C gedurende 48 uur volledig onder-
gedompeld in 500 ml van de proefoplossingen. 
 
Na het uitnemen uit de proefoplossingen worden de proefstukken voorzichtig en grondig met 
gedistilleerd water van maximaal 65 °C gereinigd.  
 
Daarna worden de proefstukken in de oven gedroogd bij een temperatuur van 50 °C ± 3 °C tot 
een constante massa is bereikt. De constante massa’s m2 worden beschouwd te zijn bereikt 
zodra bij twee wegingen, met een tussentijd van 24 uur ± 1 uur, het verschil van de massa 
kleiner is dan 0.05 % van de gemiddelde waarde van de massa van het ondergedompelde 
proefstuk. 
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R.2.4 Uitdrukking van de resultaten 
 

Het verlies aan zuuroplosbare materie XXzuur en alkali-oplosbare materie XXbase wordt 
geregistreerd als gemiddelde van de 3 resultaten, in procenten in twee decimalen.  

 
XXzuur/base = 100 x (m1 - m2)/m2  
 
waarin: 

 m1 massa van het proefstuk voor de behandeling; 
 m2 massa van het proefstuk na behandeling. 
 

R.3 Proefmethode 2: chemische weerstand van voorgevormde stukken met behulp van  TAP-
test 

R.3.1 Proefstukken 
 
De proefstukken zijn gevormde of geboorde cilinders (240 ± 40 mm diameter, hoogte  
70 ± 20 mm). Per betonsamenstelling worden 3 cilinders gefabriceerd.  
Het is de aantasting van de cilindermantel die zal worden bepaald.  
In het midden van de cilinders, centrisch ten opzichten van de cilinderas, bevindt zich een 
opening waarin een roestvrij stalen huls (binnendiameter 40 mm, lengte min. 70 mm) geplaatst 
is. Deze huls dient om de cilinders te bevestigen op de assen van het TAP.  
Verder wordt op de cilindermantel een hoekstaal bevestigd (zijde 10 mm, lengte = hoogte van 
de cilinder). Het deel van het hoekstaal dat evenwijdig is met de cilindermantel wordt 
aangewend voor de referentiemetingen van de lasersensor (zie verder). Het opstaande deel 
van het hoekstaal dient als trigger om de profielmetingen door de lasersensor op te starten. 
 
R.3.2 Apparatuur 
 
Het toestel voor versnelde aantastingsproeven (TAP) wordt beschreven in De Belie et al. (2002).  
Het bestaat uit roterende assen, bevestigd op een roestvrij stalen frame. Op elke halve as 
kunnen 3 cilinders (de 3 proefstukken per betonsamenstelling) worden bevestigd. De assen 
worden aangedreven door een elektromotor, met een overbrenging die toelaat twee 
verschillende rotatiesnelheden in te stellen voor de assen: een lage snelheid van  
1 ± 0.1 toeren per uur en een hoge snelheid van 24 ± 1 toeren per uur.  
 
Gedurende de test draaien de cilinders met de lage snelheid doorheen afzonderlijke recipiënten 
met agressieve vloeistoffen; hierdoor zullen de cilinders elkaar tijdens de aantastingsproef niet 
beïnvloeden. In elk recipiënt bevindt zich 2 ± 0,1 l proefvloeistof zodat de buitenste 50 ± 5 mm 
van de cilinders blootgesteld worden aan de proefoplossing. Een punt op het manteloppervlak 
van de cilinders is zodoende gedurende ongeveer 1/3 van de omwentelingstijd blootgesteld aan 
de vloeistof, en gedurende 2/3 van de omwentelingstijd aan de lucht. 
 
Op het frame van het TAP wordt na elke aantastingscyclus een toestel met roterende nylon 
borstels, aangedreven door een elektromotor, gemonteerd. Deze borstels worden tegen de 
cilinders gedrukt en roteren met een snelheid van 400 ± 10 t.p.m. terwijl de cilinders zelf draaien 
met de hoogste snelheid. Op die manier wordt het loszittende materiaal van de betoncilinders 
verwijderd. 
Na het borstelen wordt de aantasting van de cilinders opgemeten met lasersensoren 
(contactloze afstandsmeting die toelaat het oppervlakteprofiel te registreren). De cilinders 
draaien daarbij met de hoge snelheid. De lasersensoren zijn gemonteerd op een nauwkeurig 
instelmechanisme dat op het TAP-frame geplaatst wordt, zodat na elke aantastingscyclus 
precies dezelfde profielen kunnen opgemeten worden (instelnauwkeurigheid 0,01 mm). Op het 
algemeen worden 3 tot 10 omtreksprofielen opgemeten per cilinder, met 5 meetpunten per mm 



PTV 823 Rioleringsproducten in zwavelbeton: Deel 1 
Versie 2.0 deel 1 van 2018-06-01  59/59 

langsheen de omtrek. De lasermetingen worden getriggerd door de opstaande rand van het 
hoekprofiel en de metingen genomen op de zijde van het hoekprofiel die evenwijdig is met de 
cilindermantel, dienen als referentie. 
 
R.3.3 Procedure 

 
De cilinders worden onderworpen aan een cyclische aantastingsproef op het TAP, bestaande 
uit minstens 6 aantastingscycli.  
In één cyclus draaien de cilinders gedurende een vastgelegde tijd (bv. 6 dagen) met de lage 
snelheid van 1 ± 0.1 toeren per uur rond de horizontale assen doorheen de recipiënten gevuld 
met de proefoplossing, in dat geval enerzijds zwavelzuur en anderzijds natronloog 
(concentraties: zie R. 2.3).  
Na elke aantastingscyclus worden de proefstukken geborsteld om loszittend materiaal te 
verwijderen en de proefvloeistof ververst. Na het borstelen worden de proefstukken opgemeten 
door middel van de contactloze afstandsmetingen met lasersensoren. In geval een expansieve 
reactie te verwachten is, zoals bij zwavelzuuraantasting, worden voor en na borstelen de 
omtreksprofielen opgemeten met de lasersensoren.  
De opgemeten profielen worden vervolgens gecorrigeerd met het gemiddelde van de 
referentiemetingen genomen op het hoekijzer. Uit deze gecorrigeerde metingen van de 
opeenvolgende cycli worden de aantasting en de oppervlakteruwheid van de cilinders bepaald. 
 
R.3.4 Uitdrukking van de resultaten 
 
De aantasting wordt uitgedrukt als de gemiddelde verandering van de straal van de 
proefstukken.  
De oppervlakteruwheid wordt uitgedrukt in een Ra-waarde. Deze waarde wordt verkregen door 
een lijn, die het gemiddelde weergeeft, te trekken doorheen het gemeten profiel en vervolgens 
de oppervlaktes, bevat tussen deze lijn en het gemeten profiel, te sommeren en te delen door 
de beschouwde lengte langsheen de lijn. Voor de berekening van de Ra-waarde wordt gewerkt 
met een standaard bemonsteringslengte van 50 mm. De aantasting en oppervlakteruwheid 
worden dan weergegeven als gemiddelde over alle metingen per cilinder enerzijds, en 
gemiddelde over alle cilinders van één betonsamenstelling anderzijds. 


