kivva
Partner for progress

BRL-K10007

2000-09 -01

Beoordelingsrichtlijn
·uoor /zet nttesf-11let-productcertificant voor
Betonnen behuizilzgen Poor !BA-systemen

kiuva
Partner for progress

BRL-K 10007

2000-09-01

Beoordelingsrichtlijn
het attest-met-productcertificaat voor
Betonnen behuizingen voor !BA-systemen

1.100r

2000 Copyright, Kiwa N.V.
N1ets Uil deze Uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door m1ddel van
druk. fotocop1e, m1crof1lm of op
welke andere wi1ze dan ook.
zonder voorafgaande schnftelijke
toestemm1ng van de u1tgever.
Het gebru 1k van deze Beoordeltngsnchtltln door derden, voor
welk doel dan ook, IS u1tslu1tend
toegestaan nadat een schrifteliJke
overeenkomst met Kiwa IS gesloten waar 1n het gebruiksrecht is
geregeld.
Bindend verklaring
Deze beoordeltngsrichtliJn is door
de d1recteur Certificatie en Keuringen van Kiwa bindend verklaard
per I sept ember 2000
Erkenning

~GuacGttlJ•Iec-rd doQr oe
~Road

YQOr Ac.t;Uid·!dt!tl

R.C

Kiwa N.V
Certificatie en Keunngen
Sir Winston Church1ll-laan 273
Postbus 70
2280 AB

V oorwoord Kiwa
Algelileen
Deze beoordelingsrichtlip1 is opgesteld door het College van Deskundigen IBAsystemen va n Kiwa, waann belanghebbende partijen op het gebied van Betonnen behuizingen voor !BA-systemen zijn vertegenwoordigd.
Deze beoordelingsrichtlijn za l door Kiwa wo rd en geha nteerd in samenhang met het
Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. In dit regleme nt is de door Kiwa gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van
het attest-met-productcertif1caat, alsmede de P\terne controle. Over de aan te houden
controlefrequentie adviseert het bovengenoemde College van Deskundigen

1

Inleiding

7

1.1

O nde rwerp

7

1.2

Toepassingsgebied

7

1.3

Aanvraag

7

1.--l

Definities

7

2

Prestatie-eisen e n attesteringsonderzoek

9

2.1

Algemeen

9

1.1

Sterl-.te e n stabiliteit

9

2.2.1 AlgeJI/l'l'll

9

2.2.2 Bcpallllgsmdlwdc

9

2.2.2 .1 BovcllbclnstingsprO(f

9

2.2.3 Gclijkwanrdigc bc:pallllgsmctliodc

JO

2.2.4 Attcstenllgsonder:oc:k

JO

2.2.5 A ttcst-met-prodiiCfcc:rtlficaal

11

2.3

11

Vei ligheid tegen o pdnjn'n

2.3.1 Al:-;eiiiCt'll

11

2.3.2 Bepallllg,ml'l/1(1,/c

JJ

2.3.3 A ttr:stcnngsondcr:ocf..

11

2.3.4 A ttc:sf-1nc:t-prod ltctcc:rtlficaat

17

1.--l

Waterd ichthe id

11

2.4.1 Algemcc:n

11

2.4.2 Bcpal/1/gslllc:t/wde

71

2.4.3 Attc:stc:nngsolldc:r:oc:k

11

2. 4. 4 At tc:s f-111c: t-prodIIC tccrtlficaa t

11

3

Eisen te stellen aan het product

12

3. 1

Algemeen

12

3.2

Producteisen

12

3.2.1 Gebruikte 11111tcnalen

11

3.2.1.1 Beton

11

3.2.1.2 Betonstanl

12

3.2.1 .3 An11slu itstukken

12

3.2.1.4 Rubberringen

12

3.2.1.5 Hi;svoor:icJllngen

12

3.2.2 Nonwwlc walllf- en bodelildi kte

12

3.1.3 Scilnciltopbouw

13

3.2.3.1 Ajdekk111g

13

3.2.3.1 Sclwciltelelllentcn

13

3.2.3.3 Buigtreksterkte vnn tussenstukken

13

3.3

Afmetingen en tole ranties

3.3 .1 Vastleggen

Vl1 11

11111tcn en gegeveus

13

3.3 .1 Inwell dige nf111ct111gen

13

3.3.3 Hoogte van de delucnteu

14

3.3.-1 Ouderling hoogteverschil vnn de lmisannsllllf111gen

14

3.3.5 Wauddli, te

1-J.

Ut lil

de L'ic111eu ten

3.3.6 Bodclluilklt' Ul711 de

3.3.7

dt'lllt'llil' ll

Aal~:->ilufstukkeu

1-J.
1-J.

3.3.8 Waterdiciltilwi

1-J

3.-l

Merke n

1-l

4

Beproevingsmethoden

15

-l.l

Uiterlijk

15

4.2

Maatvoering

15

4.2.1 Wi;ze

111111

111eti llg

15

4.1.2 luwellltigc nf/1/ctl/lgen

15

4.2 .3 Hoogte van de elc111entcn

15

4.2.4 Onderlinge lwogtcversclul vau de buisannsluitingcn

15

4.2.5 Wallti- en bodelildikte

15

..J-.2.6 Ollrolldlteui nniiSilll tstukkell

15

4.2. 7 Buigtreksterkte tussel/stukkcll

15

4.2.7.1 Ro11de tussel/stukkcll

15

4.2.7.2 Recil t!toekigc- c11 vicrka11tc tussmstukkc11

16

4.3

Wa te rdichthe id

18

5

Eisen te s tellen aa n het kwaliteitssysteem

19

5. 1

Alge meen

19

Interne kwa lite its bewa king

19

5.3

Procedures en we rkins tructies

19

6

Externe beoorde ling

20

6.1

Toela tingsonder zoe k voo r certi ficering va n rBA-sys tem e n

20

6. 1.1 A ttesterillgsollder:ock

20

6.1.2 Prod uctonder:oek

20

6.2

Jaarlijkse con b·oles

21

7

Lijst van verme lde documenten

22

Bijlage 1: Blanco !KB-schema

23

Bijlage 2: Formulier voor ve rbeteringsvoorste l voor eers tv olge nde revis ie

24

1 Inleiding
1 . 1 Onderwerp

De in d eze beoorde lings richllijn opgenome n e isen wo rde n d oor de certificatie- ins telling geha nteerd bij de be ha nde ling van een èlc1 nvraag, c.q . de ins ta nd houd ing va n een cer tificaat voo r
Beto nnen behuizingen voo r syste men voor lndtv iduë le Beha nde ling va n Afvalwa te r (!BAsyste me n).
Naas t de eisen, die in d eze beoord c ltngs n chtlijn z ijn vas tgelegd, s telt de certificatie- ins telli ng
aa n v ulle nde eisen, in de zin va n olge me ne procedure-eisen van certificatie.

1.2 Toepassingsgebied

De produ cte n z ijn bestemd o m te worden toegep as t a ls betonnen behu izingen voo r !BAsyste men .
Deze BRL w ordt toegepas t in co m binotie met BRL-K1 0003 "Septic tanks", BR L-KlOOO-l " IBAco mpactsyste men", BRL-Kl 0005 "Verticaa l d oors troo mde he lofytenfilte rs" en BRL-K22002
" Kuns tstof be huizinge n voo r !BA-sys teme n".

1 .3

Aanvraag

De be ha nde ling van de aa nv raag voo r een attest-me t-product cert ificaat vi nd t p laa ts op bas is
van d e o p het moment van indie ne n va n krac ht zijnde beoord elings richtlijn.
Indie n doo r d e producent rap po rten va n onderzoe kinste llingen of labo ra toria wo rd e n overlegd o m a a n te to nen dat he t produ ct aan de eisen van de BR L vo ldoet, za l moeten wo rd e n
aa nge toond dat d eze z ijn opgeste ld door een ins te lling die voldoet aa n d e van toepass ing
zijnde accre dita tie no rm , te we te n·
EN -15001 voo r laboratoria
•
•
EN -1500-l voo r ins pectie-ins te llinge n
•
EN 45011 voo r certificatie-ins te llingen
De ins te lling wo rdt geacht aa n d eze cr ite ria te voldoen wanneer een acc reditatiecertificaa t kan
wo rde n overlegd, afgegeven door de Raad voo r Acc reditatie (RvA) of een accreditatieins te lling waa rmee d e RvAeen ove reenkoms t va n wed e rzijdse acce p tatie heeft ges lote n .
Deze accre ditatie moet betre kkin g he bben op he t voo r deze BRL ve reiste onderzoe k. Ind ie n
geen acc re dita tiecertifica a t kan word e n overlegd , zal de certifica tie-instelling zelf verifiëren of
aan de accreditatie no rm is voldao n.

1 .4

Definities

IB A
Ne k

Ind iv id ue le Behande ling van Afvalwa ter
De horizonta le be tondoors nede boven in de \\ and ter p laatse van de
hoe k, ui tgaande van de proefopstelling.
Eénma lige beproeving, waa rbij aa ngetoond d ient te \\.O rden aan de certif ypetest
ficatie-instellin g dat aa n de ges te lde e isen wo rdt voldaa n. De bep roev ing
dient te worde n uitgevoe rd in he t bijzijn va n de ver tegenwoordiger van
d e certificatie-ins telling
A fdichtings ringen , waa rbij de d wa rs d oors n~de oo k een a nd e re vo rm kan
Rubberring
hebbe n d an een c irkel.
Kuns ts tof instortmoffen.
Aansluits tukke n
Voor overige definities wo rdt ver wezen naa rd eNEN-EN 1085 "Afvalwa te rzui veri ng. Te rme n
e n d efinities".
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Tussenstuk

Afdekplaat

Onderbah.
Figuur 1: Benamingen van de e leme nte n
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2 Prestatie-eisen en attesteringsonderzoek
2.1

Algemeen

In dit h oofdstul-. z ijn d e prestatie-eisen opgenomen, die relevant z ijn voor betonnen behuizinge n voor rB A-syste me n . Elke prestatie-eis is afzo nderlijl-. behandeld in een pa ragraa f, waarbij
is aangegeven hoe m e t de eis wordt omgegaan bij het attesteringsonderzoel-. en hoe de prestalie behande ld wo rdt in he t attest-met-productcertificaat

2.2 Sterkte en stabiliteit
2. 2. 1 Algemeen

Gedurende de re fe rentieperiode va n 20 jaar mag geen van de uiters te grenstoestanden van d e
e lemente n, als gevo lg van d e daarop werkende belastingen, word e n overschreden.
Voo r d e belas tinge n op betonnen co ns tructies moet ge bruik worden ge maakt van NEN 6702
"TGB 1990 Be lastingen en vervormingen.
Bij het bepalen van de verticale ve rkeersbelas ting voo r de statische be rekening kan gebruik
worden gemaakt v an tabel1.
. cl e I ing ver k eers be Iasting
Ta b e 1 1: KI asse-m
Ve rticale belasting (kN)
Klasse afdekk ing
Groep
(NEN-EN 124)
10 ( I )
A 15
1
20 ( I )
B 125
2
55 ( I )
c 250
3
82,5
I I)
..j.
0400
2
(1)
Bij ee n inwe ndig o ppcrv lal-. > I m z ijn d e volgend e eisen gesteld :
• aanta l puntlaste n = groots te hori Lo ntalc afmeti nge n in meters, naar bened en clfgerond, echter minimaal:?.;
•
de hart op har t afstilnd van de puntlasten bedraagt 1000 mm.

2.2.2 Bepalingsmethode
Alle be tonnen eleme nte n dienen statisch te wo rden be rekend volgens de NEN 6720.
Voor ongewa pende onderdelen geldt dat deze aa nvulle nd moete n worden beproefd op rin gbuigterksterkte volgens artikel4.2.7. A ls e is geldt hiervoor minimaal-! N/ mm 2

Voor elementen met een rubberringver binding geldt dal deze aanvullend beproefd moete n
wo rden. De putelementen, inclusief rubberringen , moeten zo ontwo rpe n zijn, dat zij een ~o
venbelas ting kunne n opneme n zonder dat de ele menten sche uren of andere gebreken ve rtonen. Dit moet worden aangetoond door middel va n een bovenbe las tingsproef.
2. 2. 2. 1 Bovenbelastingsproet
Indien he t binnenoppe rvlak va n het putele ment kleine r dan of gelijk aa n 1 m2 is, moet de bovenbelastingsp roef worden uitgevoerd met een bovenbelas ting va n 1 20 kN. Bij een pu t met
een binne noppe rv lak gro te r dan 1 m2 moete n twee laste n van1 20 kN word en aangebracht op
een onde rlinge afstand van 1 m. Bij putten me t een binnenoppervlak g rote r dan 2,25 m 2 of
putten me t horizontale doorsneden die van een v ie rkant of cirkel afwijken, die nt de plaa ts en
grootte van de belas ting nade r te word en overeenge komen tussen producent e n certificatieinstelling.
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Voor de proef moet het putelement met de 1-.leinste omtrek worden gebruikt.
Het onderste putelement moet op een 20 mm dikke laag vil t of rubber met een hardheid van
60°±5° Shore A worden geplaats t. Vervolgens wordt het tweede putelement hierop geplaa tst.
(zie figuur 2)
F=120 kN

Houten blok 200 x 200 x

Vilt/ mortel

:l:20

:<!20

Figuur 2- Bovenbelastingproef
De proefbelasting word t aangebracht d.m.v. een houten blok die in de ve rticale as van he l
ele me nt wordt geplaatst. De belasting wo rdt via een afdekplaat, opgelegd op vilt of mortel,
naar d e wanden van de put overgebracht. Indie n in het midden van de a fdekplaat een gat
aanwezig is, mag gebruik ge maakt worden van een kruis van staalprofie len. Het kruis wordt
op d e afd ekplaat gelegd, waarbij het staalprofie l niet groter mag zijn dan de in wendige afmeting van het putelement Ve rvolgens dient op de kruising van de staalp rofielen het houten
blok te worden geplaatst. De bovenbelasting word t met 340 Nj sopgevoerd tot de vereiste
proefbelasting van 120 kN is bereikt. Deze belasting dient gedurende 10 minuten te '<Vorden
gehandhaafd , waarna d e e lementen beoordeeld worden.
2. 2. 3

Gelijkwaardige bepalingsmethode

And ere bepalingsmetheden dan hierboven omsc hreven zijn toegestaan, mits de gelijkwaardigheid van de gebruikte berekeningsgrondslag is aa ngetoond.
2.2.4 Attesteringsonderzoek

Voo r het attesteringsonderzoek moete n berekeningen of beproevingsresultaten ter verificatie
worden overlegd. Indien van toepassing moeten tevens wape nings tekcningen worden overlegd. Deze tekeningen worden vergeleken me t de uit de berekening volg.ende wapening.
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2 . 2 . 5 Attes t-met-productcertificaat
In het attest- met-productcertificaat zal worden aa ngegeven dat de gecertificeerde elementen
voldoen aan de e isen en voorwaarden die ten aanzien van de sterkte worden gesteld. Tevens
zal de maxima le inbouwdiepleen de klasse van de afde kki ng worden vermeld.

2 .3

Veiligh eid tegen opdrijven

2 . 3. 1 Algemeen
De installatie moet vei lig zijn tegen opdrijven . De verhoud ing van het ge,vicht van de inslallatic t.o.v. het gewicht van de verplaatste vlocistof moet minimaall,l zijn. Indien de insta llatie
niet voldoet aan deze veiligheid, moeten er voorzieningen aangebracht worden om aan deze
eis te voldoen.
2. 3 . 2 Bepalingsmethode
De veilig he id tege n opdrijven moet berekend worden aan de hand van het gewicht van de ins tallatie inclusief opbouw en grondbelasting op de afde kplaat en het gewicht van d e verplaa tste v loeis tof (u i t ~vendige volume van de ms talla tie). Bij de berekening moet erva n uitgegaan wo rden d a t d e grondwatersta nd gelijk is met het maaiveld.
2 . 3 . 3 A ttesteringsonderzoek
Voor het attesteringsonde rzoek moeten bere keningen ter ve rificatie worde n overlegd.
2. 3 . 4 Attest-met-productcertificaat
In het attest-met- p roductcertificaat za l wo rden aa ngegeven we lke systemen niet vo ldoen aan
de veiligheid tegen opd rijven.

2 .4

Waterdichtheid

2 . 4 . 1 Algemeen
De ele menten moeten waterdicht z iJn. Na het uitvoeren va n de waterdichtheidsbep roeving
mag geen zichtbare lekkage optreden. I Iet vochtig worden van de wand cq. bodem wordt niet
als lekkage gezien. Dru ppelvorm ing mag niet optreden.
2 . 4 . 2 Bepalingsmethode
De betonnen elementen moge n wo rden geco nd itioneerd door deze gedurende ten hoogste 2-t
uur voo r de beproev ing vo l te zetten met water.
Beoo rdee l de wa terd ich the id van hel e lement visueel na de conditionering.
2. 4 . 3 A ttesteringsonderzoek
Als type-test word t een compleet systeem beproefd op waterdichtheid. De hoogte van de opbouw moet overeenkomen met de maximaal door de producent opgegeven inbouwhoogte,
waarbij de aanwezige verbindingen conform de daa rvoor geldende verwerkingsvoorschriften
moete n zijn gedicht. Voor rubber ringverbindingen geldt da t de verbindingen met de grootste
mofmaa t en de kle inste sptemaat moeten worden uitgevoerd.
2 . 4 . 4 Attest-met-productcertificaat
Elementen die voldoen aan de waterd ichtheids-eis worden opgenomen in het attest-metproductcertificaat
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3 Eisen te stellen aan het product
3.1

Algemeen
In dit hoofds tuk zijn de eisen opgenom en waa raan betonnen behuizingen voo r !BA-systemen
moete n voldoe n. D eze eisen zullen ond e rd eel uitmake n va n de tec hnisc he specificatie va n het
product, die wordt opgeno me n in het certificaat.

3.2

Producteisen

3. 2. 7

Gebruikte materialen

3.2. 7. 7 Beton
De verwerkte m a te riale n moeten vo ldoen aan d e in d e NEN 3532 (h ul ps toffe n), NEN 3550
(cement), NEN 5905 (toeslagmate riale n), NEN 5995 (aanmaakwa ter) e n BRL 2505 (vliegas) ges te lde eisen.

Be ton moet voldoen aan NEN 5950, sterkteklasse B-l5, milieuklasse Sc (voor vo ldoe nd e geventilee rd e systemen) .
Beton m oet in he t h.ader va n he t Bo uws toffenbes luit vo ld oe n aan de eisen ges te ld in d e BRL
5070 "Ele me nte n van beton die in conta ct h.unne n komen me t he mel wa te r, g rondwa te r e n/ of
oppe rvlak tewate re n".
3.2. 7.2 Betonstaal
Het toe te passen constructieve belons taal dient ten mins te te voldoe n aan kwalite it
FeB 400 volgens BRL 0501. N ie t constructieve wapening mag zijn uitgevoerd in kwa lite it FeB
220 volgens NEN 6008.

Wapeningskooien moeten vo ld oen aan d e e ise n va n NEN 6720. Toegeleve rd e wapeningskaaie n moe te n vo ldoen aan BRL 050~
De no minale dekking o p de \·v apening m oe t minimaal 30 mm bedragen.
3 . 2. 1. 3

Aansluitstukken
De aansluitstukken moeten vo ld oen aan d e gelde nde normen. Aansluits tukke n van on geplasticeerd PVC moe te n vo ldoen aan NEN 7046. Aa ns luits tukken m e t gestructu reerde wand va n
P VC-U moe ten voldoen aan BRL 2023.

3.2. 7.4 Rubberringen
Rubberringen moeten vo ld oen aa n BRL 2013.
3 . 2 . 7. 5

3. 2. 2

Hijsvoorzieningen
Hijsvoorzie nin gen moeten v astgelegd z ijn op door de producent gea uto riseerde tekeningen.
Het staa l, gebr uikt voor de hijsvoorzie ningen, moet voldoen aan a rt. 10.12.1 va n NEN 6722.
Nominale wand- en bodemdikte
De wand- e n bo d e mdikte van d e ongewapend e betonnen e le m e nten m oet minimaallOO mm
be dragen. Indie n d e wanddikte cg. De bodemdikte h.le ine r is d a n 100 mm moe te n de e le m e n ten consh·uc ti ef gewapend z ijn. De s te rkte van gewape nd e e le m e nte n di e nt midde ls statisch
be re keningen aangetoond te worden .
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3. 2 . 3

Schachtopbouw

De schachtopbou w moet dusdanig wo rden uitgevoerd dat:
•
alle h orizo ntale verbindinge n wee rs tand bieden tegen d e ui tgeoefen de krac h.te n va n d e
o ptredende gro nd- e n verkeers be lasting(en);
•
de ver bindingen voorzien z ijn va n een s ponni ng;.
•
a lle verbindinge n wa terdicht zijn.
3.2. 3 . 1 Afdekking

De dag maa t van ma ntoegan kelijke afdekkingen moet minimaal 600 mm zijn. In de overi ge
s ituaties kan vols taan worde n me t een dagmaat va n 520 mm .
De afde kking moeten voldoen aan BRL 9203.
3. 2. 3 . 2

Schachtelementen

De dagm aa t va n ma ntoegankelijke schac hte le me nten moet minimaal 800 mm zijn. In de overi ge situa ties kan volstaa n wo rden me t een dag maa t va n 600 mm.
3. 2 . 3. 3

Buigtreksterkte van tussenstukken

De buig treksterkte va n tussens tukke n van ongewapend en vezelvers te rkt beton moet wo rde n
be paald volgens artike l 4.2.7 en die nt na 28 dagen ten mins te 4 Nj mm2 te bedragen .
De be p aling va n d e buigtre kster kte va n d e tussens tukke n wordt per mengselsame ns te lling
uitgevoerd als ty pe-test.

3.3

3. 3. 1

Afmetingen en toleranties

Vastleggen van maten en gegevens

De binne nmidde llijn of inwendige le ngte e n breedte, de minimum en max imum hoogte, de
wa nd d ikte, de bode md ikte, de dikte va n de afde kplaa t, de maa tvoering en uitvoering va n de
verbindingen inclus ief tole ra nties, sponnin ge n, de plaats va n de w apening, de s taalsoort e n de
midde llijn va n de wa peningss taven bij betonnen systemen als med e d e afmetingen v an d e
rubbe rringe n en hijsvoo rzienin ge n moeten d oor de fab rika nt zijn vastgelegd op door d e fa brika nt gea utoriseerde te keninge n.
3 . 3 .2

Inwendige afmetingen

De toelaa tbare afw ijking op d e nominale inwendige le ng te- e n breed te mate n va n nie t-ron de
e le menten of op de nominale binnenmid de llijn va n ronde e leme nten bedraagt voor elem enten:
•
0, ..3d iameter < 2000 mm: ± 1,5% meteen maxim um van± 10 mm .
•
0, ,.z; diame te r 2: 2000 mm: + 25 m m of - 10 m m.
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3. 3 . 3

Hoogte van de elementen
•
De toe laatbare afwijking op de hoogte van de binnenonderkant van de in- en uitlaten tot
d e buitenonder"ant van het systeem bedraagt +10 of -5 mm.
·
De toelaatbare afw ijking op de nominale hoogte va n he t systee m bedraagt ±10 mm .
•
•
H e t ond erlinge ve rschil van de hoogteme tin gen, bepaald volgens 4.2.3, mag bij een
rechthoe kige put niet meer dan± 1 % va n de lengte van de hlssen d eze in wendige hoeke n liggende rechthoekszijde a fwijke n en bij een ronde systeem niet meer dan± 1 % van
de binne nmiddellijn.
•
De toelaatba re afwijking op de hoogte van hlssenschotten bedraagt +10 of -5 mm .

3. 3. 4

Onderling hoogteverschil van de buisaansluitingen
Voor eleme nte n onder vrij verval mag de toelaa tbare afwijking op he t nominale hoogteverschil tussen de binnenonderkant va n d e ins troo mopening e n de binnenonde rkant van d e uits troomopening van de put, be paald volgens 4.2.4, +10 of - 5 mm bedragen. Hie rbij mag het
minima le doo r de producent opgegeven hoogteverschil nie t wo rd e n onderschred e n.

3. 3. 5

Wanddikte van de elementen
De toelaatbare afwijking op de no minale wanddikte bepaald volgens 4 .2.5 bedraagt p er indiv idue le meting -10 mm. De plustolerantie is vrij. He t verschil in dikte va n de tegenover e lkaa r
gelegen wanden mag niet meer dan 20 mm bedragen. De minima le wanddikte mag nie t ond e rschreden worden.

3. 3. 6 Bodemdikte van de elementen
De toelaa tba re afw ijking op de nominale bodemdikte bedraagt per individue le meting +20 o f 10 mm, me t die n ve rstande, dat de minimum bodemdikte bepaald volgens 4.2.5 nie t mag
worden onderschreden.
3. 3. 7 Aansluitstukken
Na het ins torte n mag de onrondhe id va n aansluitstukken van P VC niet g roter z ijn dan 0,02
maal de nominale binnenmidde llijn met een ma ximum va n 6,0 mm.
Voor andere mate rialen mag de onrondheid niet gro ter zijn dan de in de be tre ffende n orm
toelaa tbare afwijking. Indien in d eze norme n geen onrondheidseis is opgenomen moet de
producent de toelaatbare onrondheid vas tleggen .

3.3.8 Waterdichtheid
De e lementen m oeten wa te rdicht zijn. Na he t uitvoeren va n de wa terd ichthe idsbeproeving
conform artikel 4.3 mag gee n zichtbare lekkage optreden. Het voc htig worden va n de wand
cq. bodem wordt niet als lekkage gezien. Dru ppelvorming mag niet optreden.

3.4

Merken

De e lementen m oeten gemerkt wo rden met de volgende kenmerke n :
•
De naam van de prod ucent of het fabrieksmerk
•
Datum van vervaardiging
•
Verkeersklasse volgens NEN-EN 12-t
•
Certificaatnummer
•
keurmerk van de certificatie-inste lling (woord- of beeldmerk)
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4 Beproevingsmethoden
4 .1

Uiterlijk

De beoord eling van het uiterlijk geschiedt visueel.

4.2 Maatvoering
4. 2. 7

Wijze van meting

De me tingen moeten to t op 1
ven.

111111

nau w keurig worden uitgevoe rd, tenzij anders is aa ngege-

4 .2.2 Inwendige afmetingen

Bepaal bij ronde elementen de binne nmidde lllp1 in d e bovenste 100 111111 van het e lement uit
drie metin ge n over middellijne n, d1e ond erling hoeken van 60° met e lkaar make n.
Bepaal bij rechthoekige en vie rkante e le mente n de inwendige d oors nede door meting te r
plaatse van het midde n van de zijde n in de bovens te 100 mm van het clement.
4 . 2. 3

Hoogte van de elementen

Bepaal de hoogte van de elementen als gemidde lde va n v ier metingen op d e v ie r hoeken vc1n
een rechthoekige systeem dan wellangs v ie r op gelijke afstand va n elkaa r gelegen beschrijvende lijnen bij een rond sys teem .
4 .2 .4

Onderlinge hoogteverschil van de buisaansluitingen

Bepaal he t onderlinge hoogteverschil van de buisaansluitingen door meting te n opz ichte van
een plat vlak of ten opzichte van een vast punt vanaf de bovenzijde va n het systeem.
4 .2.5

Wand- en bodemdikte

Be paal d e \·v anddikte me t be hulp va n een wanddiktemeter bij v ierka nte en rechthoekige S\'Ste me n vie rmaal, op 100 mm va nat de hoe k aan de bi nne nz ijde va n elke wand, bij ronde syste me n op vier plaatsen onder een hoe k va n 90° ten o pzicht van e lkaar
Be paal de bodemdikte door he t vcrschi l te meten tussen de inwendige en u itwend ige hoogte,
op vier plaatsen.
4. 2. 6

Onrondheid aansluitstukken

Bepaal de onrondheid va n de aansluits tukke n 1n het c le me nt als het ve rschil tussen de verticale en horizontale meting. De me tinge n moeten o p 0, 1 mm nauwkeurig worden uitgevoerd.
4. 2. 7 Buigtreksterkte tussenstukken
4. 2. 7. 7 Ronde tussenstukken

Zet het proefstuk op zijn kant en leg he t op een s tale n zadel, waarvan de draagv lakken een
hoek va n 150° met e lkaar maken e n die t1jdens de beproeving p raktisch niet mogen vervormen (zie figuur 3).
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Figuur 3- Bepaling van de buig treksterkte va n een rond tussenstuk
Tussen d e draagvlakken van he t zadel en het proefs tuk moet een laag rubber van 20 mm dikte
me t een hardhe id van 60° ± so Shore A worden gelegd .
Belast he t proefs tuk d oor midde l van een drukbalk met een breedte van 100 111111, die precies
boven de as van het proefstuk wordt geplaatst. De lengte van d e drukbalk is gelijk aa n de
lengte van het proefstuk.
Tussen d e drukba lk en het proefstuk moe t eers t een laag rubbe r va n 20 111111 dikte me t een
hardheid van 60° ± 5° Shore A zijn gelegd.
De be lasting moet ha lve rwege het proefstuk aangrijpen e n worden opgevoerd met een geleidelijk toenem ende drukkracht, van ma xil11aal 340 N/ 111 pe r seconde, totdat breuk optreedt.
Bereken de buig treksterkte vo lge ns d e fo rmule:

*d 111
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J/6 * d:'
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<Jhr
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Ç
d
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4 . 2. 7. 2

is de buigtreksterkte, in Nj mm2;
is de breukbe lasting per 111, in kN/111;
is de gemiddelde middellijn van he t putelement, in 111m ( din w+d uitw)/2;
is een fac tor = 1,06- 92/ (dinw + 80), din wi n mm;
is de nominale wanddikte, in mm;
is d e ve rs ne lling va n d e zwaa rte krac ht, in m/s2;
is d e massa va n het tussens tuk p er o ppervlak, in kg/ 111 2;
is d e hoogte van het proefstuk, in mm.

Rechthoekige- en vierkante tussenstukken

Zet het proefstuk op zijn kant op twee ho ute n baddingen va n 50 mm x 150 m111 met een lengte
gelijk aa n de hoogte h va n het e lement (z ie figuur 4).
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Fig uur -l - Bepaling van d e buigtreksterkte va n een rechthoe kig of vierkant tussenstuk
Belast het eleme nt door middel van een d rukbalk, die loodrecht o p de as va n het e le ment
word t geplaatst.
De belasting moet halverwege d e totale le ngte van het e le me nt aangrijpen e n wordt via twee
ba lken met een le ng te gelijk aan he t e le ment en een breedte van 100 mm op dit e le me nt overgebracht.
De balken worden c l k op 11 ) y va n de wstee mlijn geplc1atst (zie figuur -l ). T ussen de l IH:' l'
balken die de bclc1sting o p hctt'lcmenl overbre ngen, en he t element t.e lf, moel eerst een 1,1,1g
rubber va n 20 mm dikternet een hardhe id va n 60° ± 5° Shore i\ z ijn gelegd.
De belas tin g moet worden opgevoerd met een gele id e lijk toene me nde drukkracht \'cl n nh1\ imaal 340 NI m pe r seconde, totdat brcu k optreedt.
De buig treksterkte wordt berekend m et o nde rs taand e formule, waa rbij ter vereenvoud iging is
aangenomen, dat het grootste m o me nt optreed t in de "nek" va n he t proefstuk en dat dit 1112
Fuy groo t is. Dit geldt bij benadering a lleen voor vie rka nte of bijna v ierka nte doors neden. In
twijfelgevallen of bij bijzondere a fme tingen van h e tproefstuk kan het werkelijke mome nt
worden be re kend .
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is de buigtreksterkte, in Nlm m2;
is het buigend moment, in N mm;
is het weers tandsm oment va n de doorsnede, in mm3;
is de breukbelasting, in N;
is de hoogte va n het proefstuk, in mm;
is de afs tand van het aa ng rijpings punt va n d e las t to t de hartlijn va n de wa nd , in mm
(zie figuur 4);
is de wanddikte van het proefstuk, in mm .
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4.3 Waterdichtheid
Voo rdat de wa terdichtheid beoordeeld wordt, mag het eleme nt ten hoogste 2-! uu r van te voren geconditioneerd wo rden door het e lement volledig te v ullen met wa ter. Na de conditionering wordt de wa terdichtheid vis ueel beoord eeld .
·
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5 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem
5. 1

Algemeen

In dit hoofds tuk zijn d e e isen opge nome n waaraan het 1-.w aliteitssysteem va n de p roducen t
moet voldoe n, als m ede de wijze waa rop he t "walile ilssysleem d oor de certificalie-inslelling
wo rdt beoordeeld.

5.2 Interne kwaliteitsbewaking
De produ cent die nt te beschil-."en over een door hem toegepast schema va n inte rne 1-.walite itsbewa king (!KB-sche ma).
In dit !KB-sche ma dient aantoonbaar te z ijn vastgelegd :
•
welke aspecten d oor de producent w orde n gecontro leerd;
•
vo lgens we lke me thode n die controles plaatsvinde n;
•
hoe vaa" deze controles wo rde n uitgevoe rd;
•
hoe d e contro leresultaten wo rd e n ge regis treerd en bewaa rd .
Dit !KB-sche ma die nt overeenl-.oms ti g he t in de bijlage opgeno men blanco !KB-sc he ma te z ijn.

5.3 Procedures en werkinstructies
De producent die nt te kunnen ove rleggen :
• een p rocedure voor:
a. d e be hande ling van afge"e urde e n te re pareren (half)-producten;
b. de be hande ling va n !-.lachte n over geleverd e producte n e n/ of diens te n;
•
d e ge hanteerde werkins tructies en contro letormulie ren.
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6 Externe beoordeling
6.1

Toeratingsonderzoek voor certificering van IBA-systemen

Het toela tingsonde rzoe k voor certifice ring va n !BA-syste men bestaat uit een tweetal onderd e le n: het attesteringsonderzoek en het productonderzoek
H et a ttesteringsonde rzoek maak t een o nlosma ke lijk onde rdeel uit va n de certi fica tie aanvraag
voo r de beoordelingsrichtlijnen BRL K10003, BR L K1000-l e n BRL K10005.

6. 1. 1 A ttesteringsonderzoek
Tijde ns het attesteringonderzoek wordt he t !BA-systeem ge tes t op het z ui vere nd vermogen.
Hiertoe worden vcrschillende beproevingen uitgevoerd volgens d e BRL K10002 Attestering
van !BA-syste men . De werking wordt getoets t aan de eisen zoals deze z ijn geformuleerd in de
BRL K10002. De certificatie instelling controleert of de onder zoe kinstelling het attesteringsonderzoek conform de BRL K10002. uitvoert.
De werkzaamheden van d e certificatie instelling voor he t attesteringsonderzoek op basis van
BRL K10002 om vatten:
•
Een beoorde ling va n de door de producent aangeleverde d ocume ntatie en te ke ninge n;
•
Controle of he t rBA-sys teem op d e onderzoekslocatie overeenkomt met d e s pecifica ties
zoals die bij d e certificatie-aanvraag z ijn ingediend;
•
Tussentijdse contro le op het uitvoeren van de tests me t een minimum aa ntal va n 4 controle bezoeke n gedurende de 6 maandelijkse testpe riode;
•
Beoorde lin g onde rzoeks resultate n attesteringso nderzoek;
•
Rapportage o nde rzoeks resultate n a ttesteringso nderzoe k.

6. 1. 2

Productonderzoek
Bij dit o nderdeel wordt nagaan of het productieproces va n d e ondernemer zodanig ve rloopt
dat d e producten aan d e in de beoordelingsrichtlijn ges te lde e isen voldoen. Essentieel hierbij
is een goede inte rne kwa liteits bewaking. Daartoe \·Vordt tijde ns het toelatingsonderzoek het
schema voo r interne kw aliteitsbewakin g (op bas is va n het Raamschema-IKB zoals opgenomen
in de bijlage van d e BRL) schriftelijk vas tge legel
De
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

werkzaamheden voo r het productonderzoek omvatten:
Een beoordeling van de productietekeningen aan de han d van d e geattesteerde ty pen;
Een beoordeling va n de bere ke ninge n;
Een beoordeling van de bedrijfsprocedures (kwaliteitsha ndboek);
Het vas tleggen e n verifiëren va n he t Raam !KB-sche ma;
Het overhandigen va n de door he t bed rijf in te vu llen technische specificatie;
De toe latings bezoeke n aan de productielocatie waarbij het kwaliteitssysteem wordt getoets t aa n de beh·effende beoordelingsrichtlijn. Indien het !BA-systeem op locatie wo rdt
samengesteld die ne n minimaal twee bou w plaatscontroles uitgevoerd te worden.
Het uitvoere n van de benodigde beproevingen, zoa ls beschreven in de beoordelingsrichtlijn.
Indien de beproev ingen nie t op de produ ctie locatie uitgevoerd kunnen wo rde n, zullen de
beproevingen in een laboratorium uitgevoerd wo rden. In dat geva l z ulle n tijdens het bezoek monste rs getro kken wo rden voo r deze beproevingen;
De rapportage va n he t toela tingsond erzoe k;
De formele afhandeling van de aanvraag en afgifte va n d e certificaten.

In het toelatingstea m va n de certifica tie-ins telling dien t minim aal één persoon zitting te hebben die voldoe l aan de kwa lificaties zoals vas tgesteld door he t College van Deskundigen !BAsystemen.
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6.2 Jaarlijkse controles
Na afgifte van het certificaat dient de certificatie-instelling controle uit te oefenen op de naleving door de producent van zijn verplichtingen . De controle vindt op willekeurige tijdstippen
plaats.
De controles zul le n tenminste om vatten:
• Controle op de in de 1-.waliteitsverklaring vastgelegde productspecificatie;
• Controle op het productieproces;
• Controle op het gehanteerde !KB-schema en de resultaten van de door de producent geregistreerde controles sedert het vorige controlebezoek;
• Contro le op de juiste wijze van merl-.en van de producten;
• Contro le op de naleving door de producent van procedures ten aanzien van klachtenbehandeling e n corri gerende maatregelen;
• Contro le op de overige in of krachtens de certificatie-overeenkomst vastgelegde verplichtingen van de producent.
De certificatie- ins te lling is bevoegd om naast de bovengenoemde contr oles op andere wijze te
controleren of de producent aan zij n verplic htingen voldoet, waa rtoe zo nodig behoort contro le op de verwerking van de producten of de naleving van de verwerkings richtlijne n.
Na vaststelling van tekorti-.omingen zal de producent moeten aangegeven welke corrigerende
maatregelen hij neemt e n wat hij met de eventue le afw ijke nde goederen en / of producten doet
of heeft gedaan.
Over de aan te ho uden controlefrequentie adviseert he t College va n Desl-.undigen. Bij de inwerkin g treding van deze beoordelingsrichtlijn is de s tartfrequentie vastgesteld op 4 contro lebezoeken per jaar.
Indien e r een discontinue productie plaats vi ndt geldt een meldingsplicht wan neer z ij gaan
producere n waa rbij een minimum bezoekfrequentie geldt va n 2 maa l per jaar. N a e lke me lding kan e r een bezoek wo rden gebracht met een ma ximum van-t maal per jaar.
In bijzondere gevallen, zoals het gedeeltelijk opbomven van het systeem op de bouvvplaats,
besluit het Co llege van Desku ndi gen over de bezoekfrequentie.
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7 Lijst van vermelde documenten
No rme n / normatieve doc umenten :
NEN-EN 124;1994

NEN 3532;1995
NEN 3550;1995
NEN 5905;1997

NEN 5950:1995

NEN 5959;1988
NEN 5995;1988
NEN 6008;1991
NEN 6702;1991

NEN 6720;1995

NEN 6722:1989
NEN 7046;1984
BRL 0501;1999
BRL 0503;1999

BRL 2013;1993
BRL 2023;1997

BRL 2505;1998
BRL 5070;1999

BRL 9203;1996
BRL K10004;2000
BRL K10005;2000
BRL K22002;2000

Roosters en deksels voor putten en kolken voo r
verkee rsgebied en. Eisen, typebeproevingen,
markering en kwaliteitsbeheersing.
I Iulpstoffen voo r mortel en beton- Definities,
eisen en ke u rin g
Cement- Definities, eisen en keuring+ correctieblad mei 1995
Toeslag materialen voor beton -Ma teria len met
een volu mieke massa va n ten minste 2000
kg/ m'
Voo rschriften Beton - Technologie (VBT 1995) eisen, vervaard ig ing en keuring + w ijz ig ingsblad mei 1997
Beton en mortel - Bepaling van d e volu mieke
massa van beton- e n mortelspecie
Beton en morte l - Aa nmaakwater voo r betone n mortelspecie
Betonstaal + w ijzigingsblad Al , mei 1997
Technische g ronds lage n voor bouwconstructies
TGB 1990- Belas tin gen en vervormingen + 2•'
correctieblad september 1993 + wijzigingsblad
m ei 1997
Technische gro ndslagen voor bouwconstructies
TGI31990- Voorschrifte n Beton - Constru ctieve
eisen en rekenme thoden (VBC 1995) + wijzig ingsblad A', mei 1 997
Voorschrifte n Beton U itvoe ring (VBU 1988) +
correctieblad maart 1989
Hu lpstukken van ongeplas ticeed PVC voo r
binnen- en buitenriolerin gen
Betonstaal
Wapeningsconstructies en buig en vlec htwe rk
bij wapen ingscentra les + wijzigings blad januari
1999
Rubberringen e n flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afva lwa terleidingen
Buizen en hul pstukken met gestructureerde
wa nd va n PVC-U voor buitenrioleringen ond er
v rij verval + w ijzigingsblad feb ru ari 1999
Poederkoolvliegas voor gebruik in mortel en
beton + w ijz igingsblad juli 1999
Elementen van be ton die in contact kunnen
komen met hem e lwate r, gro nd water e n/ of
opperv laktewate re n
Afd ekkingen voo r putten en ko lh.en
rBA-compactsystem e n
Verticaal d oorstroomde he lofytenfilters
Kunststof behuizingen voor !BA-systemen

November
199-t
December
1995
Mei 1995
Juni1997

Mei 1997

Nove mber
1988
November
1988
Mei 1997
Mei 1997

Mei 1997

Maart 1989
Mei 1984
Januari 1999
Janua ri 1999

April 1993
Februa ri 1999

Juli 1999
1999

Februari 1996
1·sept 2000
1 sept 2000
1 sept 2000
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Bijlage 1: Blanco !KB-schema

Hoofd g roe p

O nderwerp

Aspect

Methode

Fr e q ue ntie

Registra ti e

Laboraton um- en
m eetapparatuur
Doseer- en
m en)!<tp paratuur
lngangscon trok
en opslag matt•na len
Beton
Prod uche
Gereed p rod uct
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Bijlage 2: Formulier voor
verbeteringsvoorstel voor eerstvolgende
..
revisie
Doel: Dit formulier is bedoeld om de huidige beoordelingsrichtlijn te optimaliseren. Daartoe
kunt u uw commen taar indienen bij de secretaris van het College van Deskundigen IBAsystemen. Deze zal de tekstvoorstellen verzamelen en afhankelijk van he t commentaar een
voorstel doen aan he t College om de bcoordelingsrichtlijn te he rzien.
INDIENER
Naam
Bedrijf
Adres
Postcode: ....... ................ ........ ........... ...... ............ .. .... ... .... .. .
Plaats ......... ................. .... ... ............ ....... .. ... ... ....... ...... ... .
Telefoon: .............. .. ..... ........ ...... ............... ......... ....... ....... .. .
Telefax : ...... ......... ...... ............. ................ .. ........... .

Betreft: BRL-K Kl 0007/ .....
Artikel
Betreft te kst:

JDatum : .. . - ... - ...

:'oorstel nr.: .... .... .
J
f .b.v. secr. CvD

Commentaar:

Tekstvoorstel:

I Iet ingev ulde formulier kunt u verzenden aan:

Kiwa N.V.
T.a.v. d e secretaris van CvD !BA-system en
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Fax.: 070-4144421
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