ACTUALITEIT

CE-markeringvoor
waterleidingbuizen laat
opzichwachten
WanneerkunnenwedeCE-markering opkunststofwaterleidingbuizenverwachten?Dezevraagis
opditmomentactueel bijwaterleidingbedrijven enbuizenfabrikanten. Omdezevraag tebeantwoordenmoetduidelijkzijn aanwelkevoorwaarden moetwordenvoldaanvoordateeu/abrikantde
CE-markering kanaanbrengen opzijn waterleidingbuis.Vervolgenswordtgeïnventariseerdwelke
voorwaarden reedswordenvervuld.Pasdan kanwordenaangegevenwanneerdeCE-markeringop
kunststo/waterleidingbuizenkomt.
OmCE-markering op waterleidingbuizen tekunnen aanbrengen ishet noodzakelijk dat aandrievoorwaarden wordt
voldaan:ermoeteen Europese richtlijn zijn
die'essentiële'eisengeeft voor waterleidingbuizen;deEuropesecommissiemoetspecificeren hoedezeeisenuitgewerkt moeten
worden inEuropesenormen.Dit wordt
gedaan doormiddel vaneenzg. 'mandaat';
en tenslotte moeten deEuropese normen
bindend zijn verklaard doordeEuropese
Commissieenzijn gepubliceerd doorde
Europese normalisatie-organisatie CEN.

Derichtlijn bouwproducten
Waterleidingbuizen vallenonder de
Europeserichtlijn Bouwproducten (CPD).
Dezerichtlijn isin 15512 in het Bouwbesluit
opgenomen ensindsdien inNederland van
kracht.Derichtlijn bouwproducten stelt
eisen aanwaterleidingbuizen ophetgebied
vanhygiëne,gezondheid en milieu,
gebruiksveihgheid enenergiebesparing en
warmtebehoud.
Dezeeisenzijn inderichtlijn slechtszeer
globaalbeschreven.Deeisenworden indetail
uitgewerkt inhetontwerpmandaat 'Pipes,
tanksand ancillaries incontactwith water
intended forhuman consumption'.Een
mandaat iseenopdrachtvandeEuropese
CommissieaandeEuropesenormalisatieorganisatieomnormen teontwikkelen.In
hetontwerpmandaat geeft deEuropese
Commissieaanwelke productkarakteristiekenmoeten worden beoordeeld voordateen
CE-markeringopdewaterleidingbuis kan
wordenafgegeven. Voor waterleidingbuizen
geeft hetmandaat devolgende productkarakteristieken:weerstand tegen samendrukken,
tegen in-enuitwendige druk en tegen
longitudinale buigktacht, dimensie-toleran-

ties,weerstand tegen slagbelasting,
geschiktheid voorcontact met dtinkwater,
dichtheid, petmeabiliteit, vrijkomen van
gevaarlijke bestanddelen en maximale capaciteitvoortoelaatbare vervorming.
Voorallebovenstaande karakteristieken,
met uitzonderingvandievandegeschiktheid
voorcontact metdrinkwatet, magdefabrikantzelfverklarenofzijn buisvoldoetaan
dezeeisen.AlsdithetgevalisbrengtdefabrikantzelfdeCE-markeringaanopdebuis.
Inverband met risico'svoordevolksgezondheid isvoor het puntgeschiktheid voot
contact metdrinkwater 'third party' certificatienoodzakelijk. Dezecertificatie zal
worden uitgevoerd opbasisvaneenEuropeestoelatingssysteem. Dit toelatingssysteem isnogin ontwikkeling.

Europese normen

ken uit het mandaat.Alsdit het gevalis,
wotdt denorm door decommissie aanvaard
alsbasis voorCE-markering.Men spreekt
dan vaneengeharmoniseerd Europese
norm.Opkunststofwaterleidingbuizen kan
CE-markering wordengezetopbasisvan
geharmoniseerde Europese normen.

Europees toelatingssysteem
Demeeste lidstaten vandeEuropese
Uniehebben toelatingsregelingen voor
producten in contact met drinkwater.Er
zijn echtet weinigovereenkomsten tussen
deverschillende regelingen alshetgaat om
zaken alstoxicologische beoordeling,
beproevingsprocedures, conversievan
beproevingsresultaten en toelatingscriteria.
Deverschillende toelatingsregelingen zijn
een belangrijke oorzaakvan handelsbarrièresvoor waterleidingbuizen.
Omtot eenCE-markering inclusiefde
productkarakteristiek 'geschiktheid voor
contact metdrinkwater' tekomen ishet
noodzakelijk dat denationale regelingen in
Europees verband worden vervangendoor
eenEuropees toelatingssysteem. Het
probleem hierbij isdat de uitgangspunten
vande toelatingsregelingen indeverschillende lidstaten nogal uiteenlopen.Inde
Noord-Europese landenzijn deregels strikterdan indeZuid-Europese landen.De
Noord-Europese landen willen vooraleenzo
hoogmogelijkegraad vanbescherming van
het drinkwater. VoordeZuid-Europese
landen ishet moeilijk diehogestandaard te
bereiken.

InEuropesenormen wordende
productkatakteristieken uit het mandaat
uitgewerkt in technische specificaties.Na te
zijn goedgekeurddoor delidstaten wordt
eenEuropese norm
gepubliceerd doorde
Europese normalisaFoto: ir. A.Merkeltjn[WACO).
tie-organisatieCEN.
Eenaantal normen
voor kunststof
waterleidingbuizen
isalgepubliceerd;
eenaantal andereis
inontwikkeling. Een
Europese commissie
toetst na publicatie
ofdeinhoud vande
norm eengoede
uitwerking isvande
productkarakteristie-
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Doorbraak
Deontwikkeling vaneenEuropees
toelatingssysteem iseen moeizaamproces,
maar onlangsisinhet Europeseoverlegeen
doorbraak bereiktdievangrote invloed kan
zijn opdetoekomstige keuringen certificatievan waterleidingbuizen inEuropa.Na
éénjaar van studiehebben DGIII'Industrie'
enDGXI'milieu' vandeEuropeseCommissieinapril eengezamenlijk rapport gepubliceerd waarin vier invloedrijke lidstaten
(Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk
enNederland) totdeconclusie komendat
men hethaalbaar acht omtekomen toteen
Europees toelatingsschema voor materialen
incontact met drinkwater. Tegelijkertijd
wordtinditrapport een voorstel gedaan
vooreen invullinginhoofdlijnen vanhet
toekomstige Europese toelatingssysteem,
hetzogenoemde 'prototype toelatingssysteem (EAS)'.Ditisgebaseerd opeen aantal
uitgangspunten:Alleproducten enmaterialenincontact met drinkwater moeten onder
hetEASvallen.Wanneer verschillende materialengetest worden,moeteengelijke graad
van bescherming vandegebruiker ten
grondslag liggen aandeeisen waaraande
materialen moeten voldoen.Hoewel wordt
verwachtdatdetotstandkoming vanhet
EASnogviertotvijfjaar opzichzallaten

wachten,moeten-zodra methetEAS wordt
begonnen -alleveranderingen innationale
regelgevingen inovereenstemming methet
EAS zijn.Hetbestaande beschermingsniveauindeverschillende landen moet
worden gehandhaafd. Certificatie moet
plaatsvinden dooreenniet betrokken partij,
bijvoorbeeld Kiwa.

Nog minimaal tweejaar
Uit bovenstaande blijkt dathet gereedkomen vanhetmandaat 'Pipes,tanksand
ancillariesincontact with water intended
for human consumption' bepalend isvoor
het tijdstip vaninvoering vandeCE-markeringvoor kunststof waterleidingsystemen
inEuropa.Hetontwerpmandaat omhelst
zowelmechanische alsook toxicologische
beoordeling vandekunststof waterleidingbuis.ZolanghetEAS nogniet ontwikkelden
ingevoerd is,zullen denationale regelgevingen blijven bestaan.Gedurende dezetijdis
eenCE-markering inclusiefde beoordeling
vandegeschikrheid vandebuis voor contact
met drinkwater niet van toepassing.
Eriseenmogelijkheid dat hetontwerpmandaat ineersteinstantie wordt uitgewerkt
vooralleendemechanischeaspecten.Deeisen
metbetrekking totgeschiktheidvoorcontact

metdrinkwater kunnen danopeenlater tijdstipwordeningevoerd.Deontwikkelingvan
hetmandaatzondereisenmet betrekkingtot
geschiktheid voorcontact metdrinkwaterzal
minimaalnogéénjaarinbeslagnemen.Pas
nadeinvoeringvanhet mandaat wotdt aan
detweedevoorwaardevoordeCE-markering
voldaan.Vervolgenskandanookaandederde
voorwaarde,hetbeschikbaar zijn vangeharmoniseerdeEuropesenormen,worden
voldaan.Naarverwachtingzaldit minimaal
éénjaarinbeslagnemen.
Duidelijk isdat deCE-markeringvoor
kunststofwaterleidingbuizen eraan komr,
maardarhetnogminimaal tweejaarzal
duren voordar wedeCE-markering daadwerkelijk tegenkomen opkunststofwaterleidingbuizen. Indien moetwordengewachrop
hetmandaat inclusiefdeeisenvoorgeschiktheidvoordrinkwater zalhetnogzeker vijf
jaar duren.Hoehet ookzij, de uiteindelijke
beoordelingsprocedure voordetoelatingvan
kunststofwaterleidingbuizen inNederland
zalniet veelafwijken vandebestaandeKiwaATAbeoordeling.Ermoet nogheelwat
waterdoordeleidingen stromen.
Voormeerinformatie:W. BerkelofW. vanOphem
(070]4144613.%

advertentie

Volledige monitoring vangrondwater metéén instrument

CTDDiver

CTD Diver vanVan Essen Instruments meet grondwaterstand, temperatuur en geleidbaarheid

Nauwkeurige meting grondwaterkwaliteit
De geleidbaarheid vanhetgrondwater iseenindicatie voor de mate
van vervuiling. Denieuwe CTD-Diver meet en registreert naastde
grondwaterstand ende grondwatertemperatuur, nauwkeurig en
continue degeleidbaarheid vanhetgrondwater ineenpeilbuis.
Toepassing
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I N S T R U M E N T S

De CTD-Diver kanworden toegepast bij saneringsprojecten, bijhet
bewaken vanoude vuilstortplaatsen en andere 'verdachte' gebieden,
bij monitoring vandezoet-zoutwatergrens enbij de bepaling van de
verzilting vande bodem.
Compact en betrouwbaar

Van Essen Instruments bv
Postbus 553 2600 AN Delft
Tel. (015) 275 50 00
Fax (015) 275 50 55
E-mail: vanessen@vanessen.com
Internet: www.vanessen.com
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Vele waterbeheerders over degehele wereld gebruiken al verschillende
typen Divers in dedagelijkse meetpraktijk. Zij kozen de Diver vanwege
zijn betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Alle Divers hebben eendiameter
van slechts 22 mm,waarmee zein iedere peilbuis (vanaf 1 inch) passen.
Het programmeren enuitlezen vandeopgeslagen meetwaarden iseenvoudig metde
gebruikersvriendelijke EnviroMon software (Windows '95/NT).

