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V oorwoord Kiwa
Algemeen
Deze Kiwa-Beoorctelingsrichtlijn is opgeste ld door hel Co llege van Deskundigen !BAsystemen va n Kiwa , \·v aarin belanghebbende partijen op het gebied van metalen .behuiz ingen voo r !BA-systemen zijn vertegen woordigd.
Deze beoordelings richtlijn za l door Kiwa \NOrden gehanteerd in samen hang met het
Kiwa-Reglement voor Productcertiticatie. In dil reglement is de d oor Kiwa gehanteerde wer kw ijze vastgelegd bij de uitvoeri ng va n het onderzoe1. ter ver krijging van
het attest-met-prod uctcertificaat als mede d e externe contro le. Over de aan te houden
controlefrequen tie adv iseert het bovenge noemde College va n Deskundigen
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1 Inleiding
1.1

Onderwerp

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instelling geha nteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de insland ho uding van een certificaat voor
Metalen behuizingen voor systemen voor " Individuele Behandeling van Afva lwater" (!BAsystemen).

1.2 Toepassingsgebied

De producten z ijn bestemd om te ·word en toegepast als metalen behuizingen voor !BAsyste men.
Deze BRL \•vo rdt toegepast in combinatie m e t BRL K10003 "Septic tanks", BRL KlOOO-l "IBAcom pactsystemen", BR L Kl 0005 "Verticaa l doorstroomde he lofy tenfi lters".

1.3 Aanvraag
De behandeling van de aanvraag voor certificatie v indt plaats op basis va n de op het m oment
va n indienen va n t--racht z ijnde beoordelingsrichtlijn .
Indien d oor de produce nt rapporten va n o ncl erzoek inslelii nge n of la boratori a worden o ve rgelegd o m aan te tonen dat het produel aan de e isen va n de BRL vo ldoet, zal moete n worden
aangetoond d at d eze zijn opgesteld door een instelling die vold oet aan de van toepassing
zij nde accreditatienorm, te wete n :
•
EN 45001 voor laboratoria
•
EN -l500-l voor inspectie-ins tellinge n
•
EN -15011 voor certificatie-instellingen
De ins telling word t geacht aa n deze crite ria te vold oen wa nneer een accreditatiecertificaat kan
worde n overgelegd, afgegeven d oor de Raad voo r Acc reditatie (RvA) ot een accred itatieins telling waarmee de RvAeen overeenkomst van wederzijdse acce ptatie heeft geslo ten.
Deze acc red itatie m oet betrekking hebbe n op het voor deze BRL ve reis te onderzoek. Indien
geen accred itatiecertificaat 1--an worde n overgelegd , zal de certificatie-instelling zelf verifië ren
of aan de acc red itatienorm is voldaa n.

1 .4

Definities

IBA
Ty petest

Rubberring

Individuele Behande ling va n Afvalwater
Eénmalige beproeving, v\'aarbij aangetoond dient te worden aan de certificatie-instelling dat aa n de gestelde eisen wo rdt voldaan. De beproev ing
dient te worden uitgevoerd in het bijzijn van de ver tegenwoordiger van
de certificatie-instelling
Afdichtingsringen, waa rbij de dwarsdoors nede oot-- een andere vorm kan
hebben dan een cirke l.

Voor overige d efinities word t verweze n naardeNEN-EN 1085 "Afva lwaterz ui vering. Termen
en definities".

BRL K19003 d.d. 2000- 09 -01
Metalen behuizingen voor I BA -systemen

7

2 Prestatie-eisen en attesteringsonderzoek
2.1

Algemeen

In dit hoofds tu k zijn de prestatie-eisen o pge no me n, di e re levant z ijn voor me talen behuizingen voo r !BA-systemen. Elke prestatie-eis is afzo nderlijk beha nde ld in een paragraaf, waarbij
is aangegeven hoe m e t de e is wo rdt o m gegaa n bij het attesteringsonderzoek e n hoe de presl<~
tie beha nd eld wordt in he t attest-m et-productcertificaa t

2.2 Sterkte en stabiliteit
2. 2. 1 Algemeen
Gedurende de referentieperiode va n 20 jaar mag geen va n de uite rste g rens toestanden van de
elementen, a ls gevolg va n de daarop werkende be lastingen, worden overschred en .
Bij het bepale n van d e ve rti ca le verkeers be las tin g voor de sta tisc he be re l-.e ning kan gebruil-.
worden gemaakt va n tabel1 .
Tb
a e 11 KIasse-111 d e ["mg ve r eers be lastmg

G roep
1
2
3
-l

(1)

2. 2. 2

Ve rtica le belasting (kN)
Klasse afdekking
(NEN-EN 12-l)
10 (I )
A 15
20 (I)
B 125
ss<n
c 250
82,5 (I)
D -!00
Bij een in wend ig op perv lak > 1 m 2 z ijn de volgende e isen ges te ld :
• aa 11t<1l puntla c;ten =g rootste ho ri zontale afmetinge n in mete r:-., naar beneden afgerond , echte r minimc1,d :2;
• d e hart op hart atstand \·,1n d e puntlas te n bcdra.1gt 1000 mm .

Bepalingsmethode

Voor de s terkte be re kening moeten berel-.en ingen e n tekeninge n te r ve rificatie worden overgelegd.

2. 2. 3 A ttesteringsonderzoek
Voo r het attesteringsond erzoe k moe ten be rekeningen of beproev ingsresultaten ter verificatie
wo rd en overgelegd.
2 . 2.4 Attest-met-productcertificaat
.
In het attest-met-productcertificaat zal worde n aangegeven da t de gecertificeerd e behuiz ingen
voldoen aan de eisen en zu llen de ma ximale inbo uw diepte e n d e klasse va n d e afdekking
worden ver me ld .

2.3 Waterdichtheid
2. 3. 1 Algemeen
De behuiz ing m oet wa terdicht zijn. Na he t uitvoe ren va n de
geen z ichtbare lekkage optreden.
2 . 3. 2

waterdichH~eidsbeproeving

mag

Bepalingsmethode waterdichtheid

Beoord eel de waterdichtheid van de behui zing v is ueel.
BRL K19003 d .d. 2000-09-01
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2 . 3 . 3 A ttesteringsonderzoek
Als tvpe- test wo rdt een compleet systeem beproefd o p wate rdic htheid. De hoog le van d e opbo uw m oet overeenko me n met d e maxi maal d oor de producent opgegeven in bouw hoogtc,
waarbij d e aa nwez ige ve rbindinge n confo rm d e daarvoor gelde nde ve rwe rkingsvoo rsc hriften
m oete n z ijn gedicht.

2.4

Veiligheid tegen opdrijven

2 . 4 . 1 Algemeen
De ins ta llatie m oel veil ig zijn tegen opdrijve n. De verho uding van he t gew icht van de ins ta lla tie t. o.v. he t ge ...vicht van de ve rplaa ts te vloeis tof, moet m in imaal l, l bed ragen. Indu:-n de in'> Lallalie nie t voldoet aa n deze veil igheidseis, m oeten e r voo rz ien ingen aa ngebracht worde n
o m aa n d eze e is te voldoen.
2 . 4 . 2 Bepalingsmethode
De veilig he id tegen opdrijven moet bere ke nd wo rd en aan de ha nd va n het gewicht va n d e ins ta llatie, inclusief o pbou w e n g ro ndbelas tin g o p de atcle kplaat e n het gewicht va n de ve rp lc1a ts te vloe is tof (uitwe ndige volume va n de ins tallatie) Bij d e be re ke n ing moet erva n uitgegaan w o rde n, dal d e g rondwaterstand gelijk is met he t maai veld
2 . 4 . 3 A ttesteringsonderzoek
Voo r he t a ttesterin gso nderzoek moele n berekeningen te r verificatie wo rde n overlegd .
2. 4 . 4

Attest-met-productcertificaat
In he t attest-me t-productcertificaa t zal wo rd e n aa ngegeve n we lke systemen n iet voldoen aan
d e veilig he id te ge n o pdrijve n.

BRL K 19003 d.d. 2000-09-0 1
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3 Eisen te stellen aan het product
3. 1

Algemeen

In dit hoofd s tuk z ijn d e e1sen opgenomen waaraan me t<de n behttiLin gen voor !BA-svstemen
moeten vo ld oen . Deze eisen zu llen o nd e rd eeluitmaken van de tec hnische s pecificatie va n het
product, die wordt opgenomen in het certi ficaat.

3. 2
3. 2. 1

Producteisen
Gebruikte materialen

3. 2. 1. 1 Aansluitstukken

De aansluitstukken moeten vo ld oen aan de geldende no rmen . Aans luits tukken van o ngepl<lStiliccerd PVC m oeten voldoen aan NEN 7046 Aa ns luitstu kken me t ges tru ch11·ee rd e wand van
P\'C-U moeten vo ld oen aan BRL ~023.
3 .2 . 2

Schachtopbouw

De scha chtopbomv moet du sdanig worden uitgevoe rd dat:
•
a lle ho rizo ntale ve rbindinge n weerstand bied en tegen d e uitgeoefend e kra chte n van de
optredende grond - t'n verkee rsbelasting( en);
•
d e ve rbindingen voo rLien zij n va n een sponning;.
•
a lle ver bindingen waterd1cht zijn .
3.2.2. 1 Afdekking

De da g maat van mantoega nkel ijke a fd e kkingen moet minimaal 600 mm z ijn. In de overige
si tuaties kan volstaan worden met ee n dagmaat van 5~0 mm .
De afdekking moe te n vo ldoe n aan BRL 920':\.
3. 2. 2. 2

Schachtelementen

De dag maat van mantoega nkelijke schachtele menten moet minunaal 800 mm zij n. In d e ovenge situaties kan vols taan \,·orden me t een dag maa t va n 600 mm.
3. 2. 3

Plaatstaal

I le t toegepaste mate riaal moet een treksterkte hebben di e minimaal vo ld oet aan het inNENEN I 0 0~5 ges telde voo r S ~35 JR.
De minimaal toelaatbare nom inale plaatd ikte van de rompdelen, lwdraagt -t mm.
Constructies m oeten bestand z ijn tegen de opges lagen vloeis tof of h1e rtegen beschermd ZIJn.
Bij het toepassen van roestvaststaal m oet de nominale plaatdikte ten minste 3 mm zip1.
Warmgewals t plaa tstaa l moet voldoen aan deNEN-EI\: 100~5.
3. 2. 4

Bewerkingsvoorschriften roestvaststaal

Va nwege d e gr ote uitze ttingscoëfficiën t va n het roestvaststaal m oete n vo ld oe nd e hec htlassen
worden gemaakt e n moet er aa ndacht worden gescho nke n aa n goede inkleminrichtingcn .
\\' anneer de opperv lakte 'an het plaatmatenaal niet word t bc~chadigd o f ve ro ntremigd met
koolstofstalen d eeltjes kan, na het lassen, wo rd e n \'Ols taan met het beitsen van a lleen de lasnaden. Om direct na het beitsen he t roestvaststaa l zijn corros iewerend e eigenschappen te ru g
te geven, m oet he t materiaal worde n gep<lssivee rd met verd u ntl sa lpc te(ZUur o f gelijk 'vvaa rdig. !let bijkomende effect va n het op d eze wijze passiveren is, dat deeltjes ijzer die bijvoorbeeld tijd ens d e m ec hanische be·w erkingen in het opperv la k z ijn ac hte rgebleven, wo rd e n opgelost. Indien de productie met machines en gt'reedsc ha ppe n plaatsvindt, we lke oo k worde n
gebruikt voor het bewerken van koolstofstaat ot indien de roestvaststalen constru ctie in deBRL K 1 9003 d.d. 2000-09-01
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Lelfde ruimte wordt vervaardigd wacn ook koolstofstalen producten worden vervaard igd,
moet de gehele constru ctie, Lowel inwemflg a ls uit\\endig een beits- en passiveerbeha ndeling
ond ergaan.
Voo r zowel h et bewerken, he t lassen, het beitsen als het passiveren, moeten de leverancie rsvoo rschriften nauwkeurig wo rden opgevo lgd. De te volge n werkmethod e moet Lijn vas tgelegd in een proeed ure.
3. 2. 5

Laswerk

3. 2. 5. 1 Algemeen

Ploatstalen d elen moeten een g lad en s trak uiterlijk bezitten. Grove bramen, lasspetters en lashUid m oete n z ijn verwijderd. Ve rbmdmgen moeten vloeiend op elkaar aansluiten; dit houdt
in dat kettinglassen nie t zij n toegestaan en dat zo nodig 2-zijdig moet Lijn gelast
Scherpe randen moe te n zijn afgerond .
3. 2. 5 . 2

Lasmethoden kwalificatie

De lasme thode n die worden geb ruikt voor de fabricage van de constru ctie moelen zijn gekwa lificeerd volgens NEN-EN 288-1,-2 en -3. 1 evens moeten deze zijn goedgekeu rd door een
gecertificeerde ke uringsinstantie. Deze lassen moeten tweezijdig aangebracht z ijn tenzij door
midde l van door lassen een aantoonbaar ge lij kwaa rdig resul taat wo rdt behaald.
De toegepas te las mate ria len mogen geen aa nle iding geven to t corrosie doo r e lementvorm ing.
3. 2 . 5. 3

Lassers kwalificatie

De lasse rs die he t laswerk ve rric hte n moeten zijn gekwalificeerd volgens NEN-EN 287-1.
3. 2 . 5. 4

Controle van het laswerk

Door vis ueel ouderzoek
De k\,,·alite it van he t laswerk moet middels visueel onderzoek wo rden beoordeeld . Poreusiteil
e n onde rbroken laswerk mogen niet voo rkomen. Randin ka rteling is alleen in beperkte mate
toegestaan zoa ls aa ngegeven in Tabelf of Tabel Il.
Door mdiografisch o11derzoek
De kwalitei t va n de lassen moet aa n de hand van röntge nfoto's worden beoordeeld volgens
Tabel I of Tabel II en s teekproefsgewijs zoals aa ngegeven in Tabel III.
lie t perso neel dat zo rg draagt voo r het uitvoeren van het röntgenonderzoek moet gekwalificeerd zijn. Hiervoor geldt een minimale ople iding tol nivea u I voor het nemen va n foto's en
nivea u IJ voo r de foto inte rpretatie zoa ls omschreveninNEN-EN 473.
Door 111nglletiscll o11derzoek of pmctrn11t o11derzoek
Wa nneer beoordeling aan d e hand va n röntgenfoto's niet mogel ijk is, moet magnetisch onderzoek worden uitgevoerd . Hel personeel dat zorg draag t voor het uitvoeren van het magnetisch o nderzoek moet gekwa li ficeerd zijn. I lie rvoor geldt een minimale opleiding lot mveau I
voor he l uitvoeren va n he t onderzoek en ni vea u IJ voo r de interpretatie ervan zoals omschreve n in NEN-EI'\ -!73.

Wa nneer ook dit niet mogelijk IS, moet penetrant onderzoek u itgevoerd worden liet personeel dat zorg draagt voor he l uitvoeren van het penetrant onde rzoe k moet ge kwa lificeerd zijn
I lie rvoo r geldt een min ima le o ple iding lol niveau I voor het uitvoe ren en interpretatie va n het
o nde rzoef.. zoals omschrevenin NEN-EN -!73 of een Certificaat van Bekwaamheid.

BRL K 19003 d.d. 2000-09-01
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Tabeli: Acceptatie ni veau voor tweezijdig gelast s tuiklassen
OMSCHRIJVING

AFBEELDING

ACCEPT ATlE NIVO

Sche uren

N iet toegestaan

Krater scheuren

Toegestaan mits 1:s 2 mm.

f3indingsfoute n niet
zichtbaar op het
opperv lak (zie noot)

Toegestaan mits 1:s 10 mm .

Onvold oende doorlassing
(zie noot)

Toegestaan mits 1 :-: ; 10 mm .

Gas- e n S la kinsluitsele n (zie noot)

Toegestaan mits 1::; 10 mm en

Door d e dikte poreusheid (bijv.
wormho le, e nz.)

O]J

w < 1,5

~tJ),) ·)),lJJ
t

In karte lingen

I

()Jl))l
I

111111 .

Toegestaan mits:
Individueel poriën: :s 5 mm <jJ
Lokaal: ::; 4% opperv lak (zie noot:?.)
Toegestaan mits:
h < 0.5 mm is altijd toegestaan;
0.5 ::; h ::; 1.0 mm ma ximaal
a ls 1 :s 10 ~o va n laslengte

NOOT:
Korte onvolkomenheden zijn een of meer onvolkomenheden met een Lola le lengte niet groter
dan 25 mmover 100 mm le ng te van de las met een maximum van 25% van de laslengte voo r
lassen korter dan 100 mm.
Lange onvolkomenheden z ijn een of meer onvolkomen heden met een totale lengte groter dan
25 mmover 100 mm lengte van de las met een minimum van 25 ~o van de laslengte voor lassen korter dan 100 mm. Lange onvo lko me nheden die bindingsfouten, onvoldoende doorlassing en/ of s lakins luitsclen bevatten zijn niet toegestaan .
Het te beoordelen oppervlak is de lengte van de poreuze las ve rmenigvuldigd met de maximale breedte van de las.
SYMBOLEN:
h
= hoogte van de onvo lkomenheid
I
= lengte va n de onvolkomenheid
w
= breedte van de onvolkomenhe id

BRL K 19003 d.d. 2000-09 -01
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T a be l IJ Accepta tie nivea u voor en kelz ijdig gelast shtii-.Iassen e n/ of hoel--Iasse n
0~1 SC H R ij\'JNG

,\FBEELDING
----

Scheu ren

Krater sc he uren

ACCEPT,\TIE NIVO
N ie t toegestaan

~~~

Toeges taa n mils I :::: 2 mm.

/

Bindingsfo ute n niet
z rch tbaar o p het
Op perv lak (zie noo t)

O nvoldoe nde doo rlassing
(zie noo t)

/

J

~

Toegeslaa n

~

mit ~

I <- 10 mm .

Toeges taa n mits I :::: 10 mm.

~

~
H olle d oo rlass rn g

Gas- en Slal--ins lui tse len
(zie noo t)

Plaa tselijl-- o ndrepe g roef toelaa tbaar to t 20 °o va n d e las le ngte

~
·+)-.:~J.iJ-Tif-.it

1 oege<.tcl ,l ll 111 ih I , I 0 mm e n
\\" < 1 ,5 111 111

CI~ J,J·J ),) TI
I

Door de di kte poreushe id
(bij v. wo rmh o le, en z.)

l

'

i

t

In kartelingen

'
)))))l
t

I oege'>tacl n mr h :
Ind iv id ueel po rië n : :::: 5 m111 <!>
Lokaa l: :::: -l 0 o op pe rv lak (zie
noot 2)
Toeges taa n mits:
h < 0.5 111111 is a ltijd toegestaa n;
0.5 :::: h $ 1 .0 111 111 m ax imaal
a ls I :::: 1 0°o va n las lengte

NOOT:
Korte onvolkome nh ed e n z ijn een of meer onvolko menhe d en me t ee n lo ta le le ng te niet grott>r
da n 25 111111 over 100 111111 lengte va n d e las met ee n ma"\i mu m va n 25 °o va n de lasle ng te voor
lassen korte r dan 100 111111 .
Lange onvolkomenhed e n z ijn een of meer o n vo lko me nhed e n m et een to ta le lengte groter da n
25 m move r 100 mm le ng te va n de las m e t een mi111111UI11 van 25 °o va n de las leng te voo r lassen ko rter da n 100 111111. La nge o nvolko m e nhed e n die b indin gs fo ulen, Ot} vo ldoend e d oo rl ass ing e n/ of s la kins luitse len bevatten z ijn nie t toegestaan .
H e t te beoordele n o p perv la k is de leng te va n de pore uze las ver me ni gvu ldigd me t de 111 <1\ima le breedte va n d e las
BRL K 1 9003 d.d. 2000-09-01
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SYf\1BOLEl\':
h
= hoogte van de o nvo lko me nhe ld
= leng te van d e o n vo lko me nheid
I
w
= breedte van d e on vo lkomenhe id

Bij aanvang van d e produ ctieco ntrole wordt begonnen op niveau 10.
Tabel III : Steekproe f keu ringe n van lasvverk
N iveau
I
2

3
-l

5
6
7
8
9
10

Minimum to to hoeveelhe id
2 foto's per 27 !BA-systemen
2 foto's per 2-l IBA-svste me n
:?. foto's per 21 IBA-svstemen
:?. foto's per 18 IB A-wstem en
:?. foto's per 15 !BA-sys temen
:?. foto's pe r 13 IBA-svstem en
:?. foto's pe r l l IBA-svstemen
2 fo to's per 10 !BA-sys te me n
:?. foto's pe r 9 !BA-syste me n
:?. fo to's pe r 8 IBA-sys le me n

De twee foto's moeten van '!"-kruis ingen van lasnaden van een w illekeu rig gcse lectee rd e IB A
worden gemaakt. Een fo to wc1arop d e langsnaad te r plaatse va n een kruis ing wortil getotog rafee rd en een foto waarop d e rondnaad ter plaatse va n een kruis ing wo rdt gefotog ra fee rd . Bij
rechthoe kige uitvoe ringe n moelen d e twee fo to's van twee o nderhoeken wo rd e n gemaakt.
Fabrikanten die gemiddeld mnKier dan 1 IBA pe r week fabricere n, moeten alle constructies
fotograferen. Vamvege d e lage pro du ctie is hier geen sprake van s teek proefkeu ringen. Voo r
het bepale n van het aantal ge produ ceerd e IBA s w ordt gebruik ge maakt va n de productiec ijfe rs va n d e laats te 2 maande n. Voo r n1eu we ce rtificaatho ude rs m oeten 1n de begmfase a lle
IB A s gefotog rafee rd worden
Va n niveau (zie tabe l liJ) ma g gewisseld worden naar aanleiding van het aanta l foto's met afkeur In tabel III is het hoogste ni veau 10. Indie n d e producent een ni veau lager mag wordt
he t ni veau 9 etc.
Tabel IV :W issele n van nivea us

0 foto's met afkeur
1 of 2 foto's met afkeur
3 of -l foto's met afkeur
5 foto's met afkeur of meer

l niveau lager
he tzelfde niveau
1 ni veau hoger
100 ~., inspectie (zie noot)

De beoordelingstermip1 is nadat 8 IBA's 7 ijn gefotog rafeerd.
NOOT:
Bij een hoog aanta llasfouten moet d e fabrika nt maatregelen nemen o m lasfouten te voorkome n e n moete n alle IBA's gefo tografeerd worden . Hie rbij m oeten naas t d e twee lassen van de
T-kruisingen tevens twee additione le foto's s teekproefsgewijs ge nom e n word e n . Bij rech thoe"ige uitvoeringen m oete n naast 2 hoeken tevens twee additio ne le fo to's steekp roefsgewijs geno m en wo rden - éé n van een ho rizo ntale naad en één van een verticale naad . Wanneer de
oo rzaak van d e slechte laskwaliteit gevo nd e nis-aa ngetoo nd door 0 ("nu l") foto's met afkeur
nadat 8 IBA's z ijn gefotografeerd- kan d e fo to freq uentie gesteld word e n op niveau 10.
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Foto's met afkeur: Alle gevonden fouten moeten gerepa reerd \\'Orden . Na het uitvoeren van
reparatie(s) moet opnieuw rontgenonderzoek plaatsvmden, waarbij hel gerepareerde geb1ed
midden op de foto(s) moel ZIJn afgebeeld. Indien de gevonden fouten tot aan de rand va n de
foto lopen moeten tevens de naast ligge nde gebieden mee worden ge lotografeerd. lnd1en in
deze gebied e n ook fouten worden gevonden dan moet 100 °o van de desbetreffende las worden gefotografeerd. RepcHat•e foto's worden in het bepalen van de fotofrequentie niet meegeteld.

Door mnguetisch ouderzoek of door ouderzoek met peuetrermde v loeistofJeu
I Iet onderzoek moet worden u•tgevoerd volgens de in blad T 203 (92-12) van de "Regels voor
toestellen onder druk" beschreven procedure. 1-llerin wordt verwezen naar de
ASTM-E 709 "Standard Recommended PractlCe for magnetic partiele e\.amination'' en de
r\ST~l-E 165 "Standard Recommended Practice for liquid penetrant mspection method ".
De uitvoe ring moet p laatsvinden overeenkomstig ASME V artikel 7 voor magnetisch onderzoek en artikel S voor penetrant onderzoek. De beoord eling moet plac1tsvinden overeenkomstig ASME VIIl division 1 appendix 6 voor magnetisch onderzoek en division 1 appendi\. 7
voor penetrant onderzoek.
In de betreffende artikelen 1s o nder andere het volgende o pgenomen:
[:en indicatie is het bew ijs va n een mechanische onvolkomenhe id . Daarbij worden alleen llllea •re indicaties met afmetingen groter dan 1,6 mm als re levant gezien.
cl.
!:en rechte indica tie is een waarvan de le ngte groter is dan drie maal d e breed te;
b.
Een ronde indicatie is een me t een cilindrische- of ellipsvormige vor m waa rva n de
lengte kleinerot ge hjk is aan drie maal de breedte;
c
Elke t\-vijfe lachtige mdicatie moet opn ieu"' wo rden beoordeeld om te bepalen of deze
relevant is of niet.
Alle beoordeelde oppervlakken moe te n vrij zijn van:
a.
relevante rechte indicaties;
b.
relevante ronde indicaties groter dan -1:,5 mm;
c.
vier of meer ronde indicaties die op een lijn liggen met onderlinge afstanden die kleiner zijn dan 1,6 mm;
d.
een indicatie of onvolkomenheid mag groter z ijn dan de onvolko men he id die het ve roorzaakt heeft. De grootte van de indica tie bepaald echter of deze toegestaan is.
Onvolkomen heden mogen hersteld worden.
3. 2. 6

Rubberafdichtingen

Rubberafdichtingen moeten voldoen aan BRL 2013.
3. 2. 7 Bescherming van het plaatstaal

3.2. 7. 1 Algemeen
Indien een beschermlaag wordt aangebracht moet aan de volge nde eisen en beproevingsmetboden worden voldaan . lilerbij geldt, dat bij he t toepassen van een beschermlaag gebr uik
moet worden ge maakt van onderstaande tabe l 2.
Tabel 2: Bekledingseisen
Soort staal

lnwemllg bescherming

Koolstofstaa l
Roestvaststaal

Noodzakelijk
N iet nodig
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3 . 2. 7. 2

Voorbehandeling

I let plaatstaal moet, voor het aanbrengen va n een beschermlaag, Zijn ge remigd door middel
va n s tralen tot een staalreinheidsgraad va n te nminste Sa2 1 ~volgens ISO 850 1-1 . Oe ru wheid
R., volgens NEN 3632 moe t tussen 10 e n 20 ~tm liggen (komt overeen met een top-dal hoogte
va n circa 100 pm). Indien d e be kled ingleverancie r aanvullende eisen stelt, moele n deze e isen
worden opgevolgd.
App!tcntu: en tutlumftng

Oe applicatie e n uitharding va n de beschermlaag moe ten overeen komstig de richtlijnen van
de leverancie r van de componente n voo r d e beschermlaag ZIJn gebeurd.
De doorharding dan wel uitharding va n de beschermlaag moet bij voorkeu r plaats hebben
gevo nde n bij de hoogste geb ruikstempera tuur va n het rBA-systeem
Voo r d e bekledingsgeschiktheid ziJ n de volge nde voorschriften van toepassing·
DIN 28051,
DIN 28053,
en voorschrifte n van de bc klcd in gleverancier.
3. 2. 7. 3

Bescherming inwendig

De beschermlaag moe t poriënvrij z ijn aangebracht.
De bescherming moet goed bestand zijn tegen he t te verwerken afvalwater e n m ec hanisc he
belastingen in verband met he t eventueelledigen en schoonmake n.
Tevens moeten beschadiginge n van de beschermlaag kunne n >vordc n bijgewe rkt.
lie rste l moet volgens de voorschriften van de fabrikant gebeuren.
A ls a lternatief van d e bovengenoemde e isen kan ook een bekleding gecertificeerd volgens
BRL-K779 worden toegepast waarbij he t teste n va n de mediumbestandheid volgens arti kel
3.13.3.6 va n NEN 7087 moet'' ord e n uitgevoerd . Tevens, moet wo rd e n voldaan aan de volgende e is.
• De be kleding wordt geappliceerd overeenko mstig het gestelde in BRL-K790 "Het applicere n va n coatingsvste me n op s tale n le idinge n of stalen opslagtan ks voo r vloeistoffen".
• De minimum- en ma,imumdikle va n d e besche rmlaag moet voldoe n aa n de opgave van
de leverancie r, met dien verstande dat de minimale laagdikte ten minste 350 ~Im moet bedrage n.
3. 2. 7. 4

Bescherming uitwendig

Bij bove ngrondse plaatsing van he t !BA-systeem moet het type bekleding doelmatig tegen
corrosie beschermin g bieden. Bij pla atsing ondergronds van het II:IA-systeem zij n d e volge nde
eisen van toepassing:
Indien epoxybekleding wordt gebru ikt, moet de bekleding voldoen aa n BRL-K768: "Uitwendige epoxy bekledingen van onderg ronds te leggen stale n tanks, buizen en hulpstukke n" Qf
aantoonbaar gelijkwaardig zij n. De beldeding moet geappliceerd wo rd e n overeenkomstig het
ges telde in BRL-K790: "He t appliceren van coatingsys temen o p stalen le icimgen of stalen opslagta nks voor v loeistoffen". Tevens, moel wo rd en voldaa n aan d e volgende eisen
De minimale laagdikte moet 500 ~Im zijn .
De bekledmg moet bestand Zij n tegen zou t water wanneer ge test wordt volge ns arti kel
3. 13.-l.6 va n NEN 7087.
De bed rijfste mperatuur mag niet hoge r zijn dan de geattesteerde temperatuur.

BRL K19003 d.d. 2000-09-01
Metalen behuizingen voor !BA-systemen

16

3 .3

3. 3 . 1

Afmetingen en toleranties

Vastleggen van maten en gegevens

De binnen midde llijn o f inwendige le ng te e n breedte, de minimum en ma\.imum hoogte, de
wand dikte, d e bod e mdikte, de dikte va n d e eventuele afdekplaat, de maatvoering en uitvoering va n de verbindin gen inclusief to leranties, s po nninge n, de afme tingen va n de rubberr inge n e n hijsvoo rzie ningen moeten door de fabrikant zijn vastgelegd op door de fc1brikant gca uto n seerde tekeningen.
3.3.2 Inwendige afmetingen

De toelaatbare afw ijking op de nommale inwendige lengte- en breedtematen van niet-ronde
systemen of op de nom ina le binnenmiddellijn van ronde systemen bedraagt voor elementen
•
0, diameter< 2000 mm: ± 1,5 °o me t een ma\.lmum van± 10 mm .
0 , diameter~ 2000 mm + 25 111111 of- 10 111111 .
•
3 .3 .3

Hoogte

•
•
•

•
3 . 3. 4

De toelaa tba re afw ijking op de hoogte va n de bmnenonderkant van de in- en uitlaten tot
de buitenonderkant van hel systeem bed raagt± 5 mm .
De toelaatbare afwijking op de nom ina le hoogte van het systeem bedraagt+ of- 10 m m.
Het onderlinge verschil va n de hoogte me tin gen, bepaald vo lgens ~ .2.3, mag bij een
rechthoekige put nie t meer dan± I ~o va n de lengte va n de tussen deze in vvendige hoeken liggende rechthoekszijde afwijken e n bij een ronde systeem niet meer dan± 1 '\o va n
de binnenmiddellijn.
De toelaatba re afw ijking op de hoogte van tussenschotten bedraagt± 5 mm.

Onderling hoogteverschil van de buisaansluitingen

Voo r geprefabriceerde syste men met vrij verval mag de toelaatbare afw ijking op het nominale
hoogteversch il tussen de binnenonde rka nt van d e instroo mopening en de binnenonderkant
van de uitstroomo pe ning van de put, bepaald volgens ~.2...1; ± 5 mm bedragen voor metaal.
Hie rbij mag he t minima le h oogtever~c hil, opgegeven door de p roducent, niet worden onderschreden.
3. 3. 5

Toleranties plaatdikte

De toleranties o p d e dikte van de toegepaste metalen plaat m oeten voldoen aa n El'\ 10051 , tabcl2.

3.4

Waterdichtheid

De metalen behuizing m oel waterdicht zijn.

3.5

Merken

De e lementen moeten gemerkt worden met de volgende kenmerken:
•
De naam van de producent of het fabncksmerk
•
Datum van vervaa rdig1ng
•
Verkeers klasse volgens NEI'\-[N 12-l (tnd icn van toepassing)
•
Certificaatnummer
•
Keurme rk va n de certifica tie-ins te lling (woord- of beeldmerk)
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4 Beproevingsmethoden
4.1

Uiterlijk

De beoordel ing va n het uite rli jk gesc hied t midde ls v isu eel onderzoe k.

4 .2 Maten
4. 2. 1

Wijze van meting

De meti ngen van de plaatdiktes moeten tot op 0,1
anders is aangegeven.

111111

nauwke urig "''orden uitgevoerd, tenzij

4.2.2 Inwendige afmetingen

Bepaa l bij ronde behui .d ngen de binnenm iddellijn in de bove nste 100 mm van de behu izing
uil drie me tingen over midde ll ijnen, die onderling hoeken van 60° met elkaar maken
Bepaa l bij rechthoek ige en vierkante behuiz ingen de inwendige doo rsnede doo r meting ter
plaa tse van he t midde n van de z ijde n in de bovenste 100 mm va n de behuizing.
4.2.3 Hoogte

Be pa a I de hoogte van de be hui zing a ls ge middelde van -l metinge n op de-+ hoe ken van een
rechthoekige systeem dan wel langs-+ o p gelijke afstand van elkaa r gelegen beschrij vende lijne n bij een rond systeem.
4.2.4

Onderlinge hoogteverschil van de buisaansluitingen

Bepaal he t onderlinge hoogteversch il van de buisaansluitingen doo r meting te n opzichte van
een plat vlakot ten o pzichte va n een vast punt va naf de bovenzijde van het systeem.
4 . 2.5 Plaatdikte

Bepaal de dikte va n he t metaalmet behulp va n een plaatdiktemeter bij vierkante en rechthoekige putten-+ maal, op 100 mm vanaf de hoek aa n de binnenzijde van e lke wand, bij ronde
putten op drie plaatsen o nde r een hoe k va n 1:20° ten opzicht va n e lkaa r

4.3 Waterdichtheid
De co mplete be hui z ing moet wo rd e n gev uld met \·va te r en visueL'I worden beoordeeld op
wa tcrd ich theid.
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5 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem
5.1

Algemeen

In d it hoctelstuk zijn de e ise n opgeno men waaraan he t kwalite itssysteem van de prod ucent
moet vold oen, alsmede de wijze waarop het kwaliteitssysteem door de certificatie- instelling
wordt beoordeeld.

5.2 Interne kwaliteitsbewaking
De producent dient te beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (!KB-sche ma).
In dit !KB-schema dient aantoonbaar te zijn vastgelegd:
•
welke as pecten door de producent worden gecontroleerd;
• volgens welke me thoden die controles p laa tsvinden;
•
hoe vaa k deze controles worden uitgevoerd;
•
hoe de controleresultaten worden ge registreerd en bewaard.
Dit !KB-schema moe t opgesteld zijn aan de hand va n he t in de bij lage aangegeven blanco IKBschema.

5.3 Procedures en werkinstructies
De producent dient te kunne n overleggen:
• een procedure voo r:
a. de behandeling va n afgekeurde e n te re pareren (half)-producten,
b. de behandeling van klachten over geleverde producten e n/ of diensten,
• de gehanteerde werkinstructies e n controleformulieren.
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6 Externe beoordeling
6.1

Toelatingsonderzoek voor certificering van !BA-systemen

H et toelatingsonderzoeh. voor certificering van !BA-systemen bestaat uit een tweetal o nderdelen: he t attesteringsonderzoek en hel productonderzoeh..
Het attesteringsonderzoek maakt een o nlosmakelijk onde rdeel uit va n de certificatie aanvraag
voo r de beoordelingsrichtlijnen BRL K1 0003, BRL Kl 0004 e n BR L Kl 0005.
6. 1. 1 A ttesteringsonderzoek

Tijdens het attesteringonderzoek wordt he t !BA-sys teem getest op het z uivere nd vermogen.
Hie rtoe wo rden ve rschillende beproevingen uitgevoerd volgen s de BRL Kl0002 Attestering
va n !BA-systemen . De werking wordt ge toets t aan de eisen zoals d eze z ijn gefo rmuleerd in de
BRL K10002. De certificatie ins te llin g contro leert of d e o nde rzoe kins te lling het attesteringsonde rzoe h. conform de BRL Kl0002 uitvoert.
De werkzaamheden va n de certifica tie instelling voo r het attesteringsonderzoek op basis va n
BRL K10002 omvatten:
• Een beoo rde ling van de door de prod uce nt aangeleverd e documentatie en tekeninge n;
•
Contro le of he t !BA-systeem op d e onde rzoeksloca tie overeenkomt met de spec ificaties
zoals die bij d e certificatie-aa nvraag zijn inged iend;
• Tussentijdse controle op he t uitvoe ren van de tes ts met een minimum aantal van 4 contro le bezoeke n gedurende de 6 maande lijkse testpe riode;
•
Beoordeling o nde rzoeks res ulta te n attesteringsonderzoek;
•
Rapportage onderzoeksresultaten a ttes teringsonde rzoek.
6. 1. 2

Productonderzoek

Bij dit onde rdeel wordt nagaa n of he t produ ctie proces va n de ondernemer zod emig verloopt
da t de producte n aan de in de beoord e lings richtlijn geslelde e isen vold oen. Essentieel hierbij
is een goed e intern e kwalite its bewa king. Daartoe wo rdt tijde ns het toe latingso nderzoek hel
sch ema voor interne kwaliteitsbewa king (op basis va n het Raamschema-IKB zoals opgenomen
in d e bijlage va n de BRL) schrifte lijk vas tgelegd
De
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

wer kzaamhed en voo r het productonderzoek om vatten:
Een beoordeling van de productie te ke ninge n aan de hand van d e geattesteerde ty pen;
Een beoordeling va n de bere ke ningen;
Ee n beoordeling va n de bedrijfsprocedures (kwa lite its ha ndboek);
Het vastleggen e n verifiëren va n he t Raam !KB-schema;
Het overha ndigen va n de door het bedrijf in te v ullen technische specificatie;
De toelatingsbezoeke n aa n d e productielocatie waarbij het kwaliteitssysteem wordt g~:>
toets t aan de be treffende beoordelingsrichtlijn. Indien het !BA-sys teem op locatie wordt
sa mengeste ld dienen minim aal twee bouwplaatscontro les uitgevoerd te worden.
Het uitvoeren van de benodigde beproev inge n, zoa ls beschreven in de beoordelingsrichtlijn.
Indie n de beproevinge n niet op de productielocatie uitgevoerd kunnen wo rd en, z ullen de
bepr oevingen in een laboratorium uitgevoerd wo rd e n. In d a l geva l z ullen tijdens het bezoe k mons te rs getrokken worden voo r deze beproevingen;
De rapportage van het toelatingsond erzoek;
De formele afhandeling van de aanvraag en afgifte va n de ce rtifi cat~n .

In het toelatingstea m va n de certificatie-ins te lling die nt minimaal één pe rsoon z itting te hebben die vold oet aa n de kwalificaties zoa ls vas tgesteld d oor he t Co llege van Deskundigen !BAsyste men.
BRL K19003 d.d. 2000-09-01
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6. 2

Jaarlijkse controles

Na afg ifte van het certificaat dient de certificatie-inste lling conh·ole uit te oefenen op de na leving door de producent van zijn verplichtingen. De conh·ole vindt op w illekeurige tijdstippen
plaats.
De
•
•
•
•
•
•

controles zullen tenminste omvatten:
Contro le op de in de kwaliteitsverklaring vastgelegde productspecificatie;
Controle op het productieproces;
Controle op het geha nteerde !KB-schema en de resu lta ten van de door de producent geregish·eerde controles sedert het vorige co ntrolebezoek;
Controle op de juiste w ijze va n merken van de producten;
Controle op de naleving d oor de producent van procedures ten aanzien va n klachtenbehandel ing en corrigerende maatregelen;
Con tro le op de overige in of krachtens de ce rtificatie-overeen ko mst vastgelegde verplichtingen van de producent.

De certificatie-ins te lling is bevoegd om naast de bovengenoemde controles op andere w ijze te
contro le ren of de producent aan zijn ver plichtingen voldoet, waartoe zonodig behoort controle op de verwer king van de producten of de naleving va n de ve rwerkingsrichtlijnen.
Na vaststelling van tekortkomingen zal de producent moeten aan gegeven we lke co rri gerende
maatregelen hij neemt en wa t hij met de eventue le afw ijkende goedere n e n / of producten doet
of heeft gedaan.
Over de aan te h o uden con trolefreq ue ntie adv iseert he t College van Deskundigen. Bij de inwerkingtredi ng van deze beoordelingsrichtlijn is de sta rtfrequentie vastgesteld op 4 co ntro lebezoeken per jaar.
Indie n er een discontinue productie plaats v indt geld t een me ldingsplicht wa nneer z ij gaa n
produceren waa rbij een minimum bezoekfreque ntie geldt va n 2 maal per jaa r. Na elke m e ld ing kan er een bezoek wor d en gebrach t met een max imum van 4 m aal per jaar.
In bijzo ndere geva llen, zoals het gedeeltelijk opbouwen van het systeem op d e bouwplaats,
besluit he t College van Desku nd igen over de bezoekfrequentie.
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7 Lijst van vermelde documenten
No rm e n / normatieve documenten:
N:;Tf\1-E
ASTM-E
13RL-K768
13Rl-K779
BRL-K790

BRL 2013;1993
BRL 9203;1996
DIN 28 051

DIN 28 053
NEN-EN 12-!;199-l

NEN-EN 28ï-1
NEN-EN 288-1

NEN-EN 288-2

NEN-E, 288-3

NEN-EN -!73

NE:'-J-EN 100~5

NEN-EN 10051

BRL

20~3; 1 99ï

BRL K10003;2000
BRL K1 0004;2000
BRL K1 0005;2000
BRL K22002;2000

Liqu1d Penelrcllü 1:-,amination
M<1gnetic Partiele E\.a mination
Ui twe ndige e po,y be kl cdin g van o ndergrond<,
te leggen stalen tank<,, bu1zen en hulpstu kke n
Inwendige bekleding o p sta len tanks voo r
brandbare v loeistoffen.
!let appliceren va n coatingsys te men op s talen
leidinge n of stalen o ps lag tanks voor v loeistoffen.
Ru bbcrringen e n fl ens pakkingen voo r verbindingpn in drinkwater- en afvalwaterleidingen
Afdekkingen voor putte n e n kolken
Design of metallic com ponents to receive o rgalliC coatings and linmgs for use in the procesc;
engi neering.
f\letallic substrates clnd scmi-finished products
lo rcceive o rganic coa tin gs and linings.
Roosters e n deksels voor putten en ko lke n voo r
verkeersgebieden. Eisen, typebep roevingcn,
markering e n kwaliteitsbeheersing.
I lel k\\'alificcren va n lassers. Sme ltlassen. Deel
1: Stclal
I lel beschrijven en kwa lificeren van lasprocedu res voor metalische ma terialen. Dee l 1: A lgeme n regels voor smeltlassen.
Het besc hrijve n e n kwalificeren va n lasprocedures voo r metalisc he mate rialen. Deel 2: Lc1smethod ebeschrijvmg voor het booglassen.
lie t beschrijven e n kwalificeren van las procedures voor melalische ma teriale n. Deel3: La'>methodebeproeving voo r he t booglassen va n
s taal.
Kwalificatie en certifica tie van personeel voo r
n1ct-destructief o nderzoek. Algemene principes.
\\ a rm gewals te producten va n o ngelegeerd
contructieslaa l - Tech nic;che levenngsvoorwacHdcn.
Continu warmgewa lste niet beklede p lac1l e n
band van ongelegecrd en gelegeerd s taal - lo leral1liCS op afmetingen en vo rm .
Bui ze n en hulpstuk ke n met ges tructu reerdc
wand va n P\'C-U voo r builenrioleringen onder
vriJ ve rva l + wijz ig mgsblad februari 1999
Scptic tanks
IBA-com pactsystemen
Vcrticaa l doo rs troomde he lofytenfilte rs
Kunststofbehuizingen voor rBA-systemen
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Dienst voor he t s toonnvezen- Regels voor toestellen onder dru 1-.- Hoofdstu 1-.1-.en: T
0:203, T 0:210 enT 0:215.
Ame rican Soc iety of Mechanicc1l Engineers (ASME)- Pressure Yesse is- 1-loofdstul-.ken V e n Vlll.
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Bijlage 1: Blanco !KB-schema

Hoofdgroep
Laboratonum- t>n

Aspect

Onderwerp

Methode

Frequentie

Registratie

1

n1ee tapparatuur

I

lng,mgscontroil'
procescontrole

Prod uctcnn trole
Contrnlè np
intern transport
en opslag
Gere..:d produel
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Bijlage 2 Formulier voor verbeteringsvoorstel
voor eerstvolgende revisie
Doel: Dit formu lie r is bedoeld o m de huidi ge beoordelingsrichtlijn te optimaliseren. Daartoe
kunt u u w comm entaar indienen bij de secretaris van het College va n Deskundigen rBAsys temen . Deze za l de tekstvoorstellen verzamelen en all1ankelijk van het commentaa r een
voorstel doen aan het College om de beoord e lingsrichtlijn te herzien.

INDIENER
Naam
Bedrijf
Adres
Postcode: ... ............ .... ......... ....... ... ........ .............. .... ........... .
Plaats : ....... ..... ... ......... ................. ........................... . .
Telefoon: ............. ........ ..... .......... ... .... ......... .. ................... ..
Telefa>-.: ... .... ...................................................... ............. .

Betreft: BRL-K19003/
A rtikel
Betreft tekst:

I Datum : .. . - ... - ...

_Voors tel nr. : ........ .

! I.b.\·. secr. C\'D

Commentaar:

Tekstvoorstel:

I
Het ingev uld e formulier kunt u verzenden aan:
Kiwa N.V.
T.a.v. de secretaris van CvD rBA-systemen
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Fax.: 070--!144-1-21
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