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1.1

Inleiding
Omschrijving

Deze voorschriften hebben betrekking op buizen van hard
polyvinylchloride (PVC), die zijn bestemd voor het transport van drinkwater met temperaturen van ten hoogste
20°C (zie toelichting).
1.2

Materiaal

De buizen moeten zijn vervaardigd uit ongeplasticeerd
polyvinylchloride, waaraan slechts de voor de vervaardiging benodigde hoeveelheden glijmiddelen en stabilisatoren mogen zijn toegevoegd.
Bovendien mogen de stoffen, benodigd voor het verkrijgen van de beoogde kleur zijn toegevoegd (zie 2.1 ).
1.3

Definities

1.3.1 Nominale

druk

De nominale druk van een buis is de druk die bij doorlopend gebruik bij een temperatuur van 20°C maximaal
in de buis mag worden toegelaten.
1.4

Monsters voor

onderzoek

1.4.1 Voor de bepaling van de weerstand tegen inwendige waterdruk bij 20°C volgens 3.3 en bij 60°C volgens
3.4 zijn per middellijn 10 proefbuizen nodig, van zodanige
lengte dat de vrije lengte tussen de eindafsluitingen 250
mm + 3 d, bedraagt (de is de buitenmiddellijn volgens
2.2.1.1). De vrije lengte zal echter niet groter dan 750 mm
behoeven te zijn. De voor de bevestiging aan de eindafsluitingen benodigde overlengte is afhankelijk van de
uitvoering van deze afsluitingen en dient aan het laboratorium, dat de onderzoekingen verricht, te worden opgevraagd.
3

1.4.2 Voor de bepaling van de weerstand tegen uitwendige slag of stoot (valproef) volgens 3.5 zijn nodig van
iedere middellijn 60 proefstukken ter lengte van 200 mm.
1.4.3 Voor de uitvoering van de verwarmingsproef volgens 3.6 zijn nodig van iedere middellijn 3 proefstukken
ter lengte van 300 ± 20 mm.
1.4.4 Voor de bepaling van afgifte van giftige stoffen
volgens 3.7.1 zijn nodig van één middellijn 2 proefbuizen
met een inhoud van ten minste 500 ml, met dien verstande
dat de lengte van elk van de proefbuizen ten minste 500
mm bedraagt.
1.4.5 Voor de bepaling van de afgifte van reuk en smaak
volgens 3.7.2 is nodig 1 proefbuis met een inhoud van ten
minste 500 ml, met dien verstande dat de lengte van de
buis ten minste 500 mm bedraagt.
1.4.6 Voor de bepaling van de afgifte van kleur volgens
3.7.3 is nodig 1 proefbuis met een inhoud van ten minste
500 ml, met dien verstande dat de lengte van de buis
ten minste 500 mm bedraagt.
1.4.7 Voor de bepaling van de verwekingstemperatuur
volgens 3.8 is nodig een stuk buis van ca. 50 mm lengte.
1.5

Monsterneming

De voor de verschillende onderzoekingen benodigde monsters en proefstukken moeten ten minste 15 uren oud zijn.
De monsters en proefstukken bestemd voor één zelfde
onderzoek moeten zoveel mogelijk uit verschillende buizen afkomstig zijn.
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Keuringseisen

2.1

Uiterlijk (zie 3.1)

De buizen moeten recht en zowel in- als uitwendig, glad
en gaaf zijn; ze mogen geen blazen, groeven of andere
fouten in het oppervlak vertonen. De einden moeten glad
en recht zijn afgesneden. In het materiaal van de buizen mogen geen verontreinigingen en evenmin holten voorkomen.
Voor grondleidingen bestemde buizen moeten crème van
kleur zijn; van voor binnenleidingen bestemde buizen is de kleur vrij, met inachtneming van het gestelde
in 2.9.
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2.2
2.2.1
2.2.1.1

Maten en maatafwijkingen

(zie 3.2)

Afmetingen
Buitenmiddellijnen

De buitenmiddellijnen t/m 400 mm mogen slechts de volgende waarden bezitten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,
90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 mm.
De waarden in mm voor buitenmiddellijnen groter dan
400 mm moeten overeenstemmen met de waarden van de
voorkeurreeks R 20 volgens het normblad N 3070.
2.2.1.2

Wanddikten

De wanddikten moeten, afhankelijk van nominale druk en
buitenmiddellijn, de in tabel 1 vermelde waarden bezitten (zie toelichting).
2.2.2

Toegestane

2.2.2.1

De gemiddelde

maatafwijkingen
buitenmiddellijn

De maximaal toegestane afwijking van de gemiddelde
buitenmiddellijn ten opzichte van de buitenmiddellijn volgens 2.2.1.1 bedraagt: + *
De waarde van x volgt uit:
x = 0,005 de
(dt, = buitenmiddellijn volgens 2.2.1.1)
Indien uit x = 0,005 de een waarde voor x wordt gevonden die kleiner is dan 0,3 mm, wordt x = 0,3 mm gesteld en
ingeval die waarde groter is dan 1 mm, wordt x = 1 mm
gesteld.
De berekende waarden voor x worden naar boven afgerond op 0,1 mm nauwkeurig.
2.2.2.2

De buitenmiddellijn

in een willekeurig

punt

De maximaal toegestane afwijking van de buitenmiddellijn in een willekeurig punt ten opzichte van de buitenmiddellijn volgens 2.2.1.1 bedraagt x 1( waarin
x x = 0,012 de
Indien uit x, = 0,012 de een waarde voor xx volgt, die
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Tabel 1 — Wanddikten van buizen van hard PVC

Buitenmiddellijn
in mm

12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

Wanddikte in mm
bij een nominale druk in kgf/cm 2 van:
6

4

1,8
2,0
2,2
2,7
3,3
3,7
4,1
4,7
5,3
5,9
6,6
7,3
8,2
9,2
10,4
11,7

1,8
1,8
1,9
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,5
6,2
7,0
7,9

8

10

1,8
2,0
2,5
2,9
3,5
4,3
4,9
5,4
6,2
7,0
7,7
8,7
9,7
10,8
12,2
13,7
15,4

1,0
1,0
1,2
1,6
2,0
2,4
3,0
3,6
4,3
5,3
6,0
6,7
7,7
8,6
9,6
10,8
12,0
13,4
15,0
16,9
19,1

16
1,0
1,2
1,6
2,0
2,4
3,0
3,8
4,7
5,6
6,7
8,2
9,3
10,4
11,9
13,4
14,0
16,7
18,6

kleiner is dan 0,5 mm, wordt x, = 0,5 mm gesteld.
De voor x, berekende waarden worden naar boven afgerond op 0,1 mm nauwkeurig.
2.2.2.3

De wanddikte

in een willekeurig

punt

De maximaal toegestane afwijking van de wanddikte in
een willekeurig punt ten opzichte van de wanddikte volgens 2.2.1.2 bedraagt
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+y.
^

De waarde van y volgt uit
a. voor buizen tot 160 mm:
y = 0,1e + 0,2 mm;
b. voor buizen van 160 mm en groter:
y = 0,15e + 0,3 mm
(e = wanddikte volgens 2.2.1.2).
De voor y berekende waarden worden naar boven afgerond
op 0,1 mm nauwkeurig.
2.3

Weerstand
(zie 3.3)

tegen inwendige

waterdruk

bij 20° C

Buizen moeten bij een temperatuur van 20°C gedurende
1 h een inwendige waterdruk p b kunnen weerstaan, die
overeenkomt met een tangentiële spanning in de buiswand van 420 kgf/cm 2 berekend volgens de formule:
^<J|> 6 m l n

Pb = -j

Uem~e n iin

pb
ob
dem
emill
2.4

waarin:

= de vereiste inwendige waterdruk in kgf/cm 2 tijdens
de beproeving;
= de vereiste tangentiële spanning in de buiswand in
kgf/cm 2 tijdens de beproeving ( = 420 kgf/cm 2 );
= de berekende gemiddelde buitenmiddellijn in mm;
= de gemeten minimum wanddikte in mm.
Weerstand
(zie 3.4)

tegen inwendige

waterdruk

bij 60° C

Buizen moeten bij een temperatuur van 60 °C gedurende
1000 h een inwendige waterdruk p,, kunnen weerstaan,
die overeenkomt met een tangentiële spanning in de buiswand van 100 kgf/cm 2 , berekend op de wijze als in
2.3 is aangegeven, waarbij in dit geval ab = 100 kgf/
cm 2 .
2.5

Weerstand
(zie 3.5)

tegen uitwendige

slag of stoot

bij 0° C

Bij beproeving onder de in tabel 2 aangegeven proefomstandigheden mag niet meer dan 5 % van het onderzochte aantal proefstukken breken.
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Tabel 2 — Uitvoering van de valproef
Temperatuur van de proefstukken tijdens de proef:
0 ± 1°C
Buitenmiddellijn in mm

Massa
vallichaam
in g*)

Valhoogte
in mm**)

12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125 en groter

250
250
250
250
250
250
250
250
250
500
500
1000

500
500
500
500
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000

*) Het gewicht van het vallichaam mag niet kleiner zijn dan de
aangegeven waarde en niet meer dan 5 g groter.
*) De valhoogte mag niet kleiner zijn dan de aangegeven waarde
en niet meer dan 5 mm groter.
2.6

Invloed van verwarming

(zie 3.6)

Van proefstukken met een wanddikte kleiner of gelijk
aan 8 mm mag, na blootstelling gedurende 15 minuten,
en van proefstukken met een wanddikte groter dan 8 mm
na blootstelling gedurende 30 minuten, aan een temperatuur van 150°C en daaropvolgende afkoeling tot kamertemperatuur, de lengteverandering niet meer dan 5 %
bedragen. In de proefstukken mogen daarbij geen scheuren, holten of blazen zijn ontstaan.
2.7

Invloed op het water (zie 3.7)

De buizen mogen de kwaliteit van het water niet nadelig
beïnvloeden, ze mogen in geen geval reuk, smaak of kleur
aan het water afgeven en evenmin giftige bestanddelen in
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concentraties die voor de gezondheid schadelijk kunnen
zijn (zie toelichting).
2.7.1

Afgifte

van schadelijke stoffen (zie 3.7.1)

Indien gedestilleerd water waarvan het koolzuurgehalte
kunstmatig tot 150 mg/l is verhoogd, gedurende 2 x 24 h
bij kamertemperatuur in de te onderzoeken buis is bewaard, mag bij beproeving op de wijze als in 3.7.1 beschreven, daarin niet meer dan 1 mg/l lood in oplossing
zijn gegaan. Deze beproeving wordt met dezelfde buis
nog tweemaal herhaald. Gedurende de tweede beproeving
mag eveneens nog maximaal 1 mg/l lood in oplossing zijn
gegaan; tijdens de derde beproeving mag de opgeloste
hoeveelheid lood ten hoogste 0,3 mg/l bedragen.
Van de andere toxische stoffen zoals As, Cd, Cr, Sn en Hg
mag de in oplossing gegane hoeveelheid bij geen der proeven meer dan 0,05 mg/l bedragen.
Opmerking: In de voorschriften van de W.H.O. is bepaald dat drinkwater niet meer dan 0,1 mg/l
lood mag bevatten, hetgeen echter betrekking
heeft op stromend water. Indien water, dat gedurende 2 x 24 h in een leiding van PVC
heeft stilgestaan, minder dan 0,3 mg/l lood uit
de buiswand heeft opgenomen, zal in water
dat door dezelfde leiding heeft gestroomd,
daarbij zeker minder dan 0,1 mg/l lood in oplossing zijn gegaan. De hier gestelde eis is dus
in geen geval lichter dan die van de W.H.O.
(zie verder toelichting).
2.7.2

Reuk en smaak (zie 3.7.2)

Na een verblijf van 24 h van reuk- en smaakloos water in de
te onderzoeken buis mag na ten hoogste drie beproevingen, uitgevoerd op de wijze als in 3.7.2 is beschreven,
reeds bij een verdunning van 1 :10 geen afwijkende reuk
of smaak worden geconstateerd.
2.7.3

Kleur (zie 3.7.3)

De kleur van leidingwater dat gedurende 24 h heeft stilgestaan in de te onderzoeken buis, mag na ten hoogste drie
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beproevingen, uitgevoerd als in 3.7.3 is beschreven, niet
meer dan 5 mg Pt/l hoger liggen dan van het oorspronkelijke leidingwater.
2.8

Verwekingstemperatuur

(zie 3.8)

De verwekingstemperatuur volgens Vicat van het materiaal van de buizen, bepaald overeenkomstig 3.8, mag
niet lager zijn dan 76°C.
2.9

Lichtdoorlating

(zie 3.9)

De wanden van de buizen die zijn bestemd voor de aanleg van binnenleidingen mogen niet meer dan 0,2 % van het
daarop vallende zichtbare licht doorlaten.
2.10

Verbindingen

2.10.1 De verbindingsconstructie is niet voorgeschreven,
In het navolgende zijn enkele eisen gesteld met betrekking
tot de uiteinden van de buizen voor zover dat met het oog
op de toe te passen verbindingsconstructie noodzakelijk is.
2.10.2 Lijmen te gebruiken voor het maken van lijmverbindingen moeten voldoen aan de „Keuringseisen voor lijmsoorten voor verbindingen in waterleidingbuizen van hard
polyvinylchloride" (in voorbereiding).
2.10.3 Indien de uiteinden van de buizen op de fabriek
een bewerking hebben ondergaan, die noodzakelijk is met
het oog op de toe te passen verbinding, moet de uitvoering zodanig zijn, dat deze verbinding onder alle normale
bedrijfsomstandigheden waterdicht is, terwijl de verbinding
functioneel ten minste even sterk en duurzaam moet zijn als
de te verbinden buizen.
2.10.3 Een proefstuk bestaande uit 2 proefbuizen, die door
middel van de te onderzoeken constructie zijn verbonden,
moet, indien het gedurende 10 minuten wordt blootgesteld
aan een inwendige druk gelijk aan 2,5 x de nominale druk,
volkomen waterdicht zijn.
2.10.4 Indien de uiteinden van de buizen zijn uitgevoerd
voor lijm ver bindingen, moet daarmede een verbinding tot
stand kunnen worden gebracht die voldoet aan de eis van
2.10.3, waarbij gebruik moet zijn gemaakt van lijm die
voldoet aan de in 2.10.2 genoemde keuringseisen.
De maatvoering dient door de fabrikant te worden opge10

geven. Indien één uiteinde van de buizen ten behoeve van
de lijmverbinding is voorzien van een cilindrische mof,
moet de diepte van de cilindrische mof ten minste 0,5
de + 6 mm bedragen.
2.10.5 Rubberringen voor rubberringverbindingen moeten
bestand zijn tegen aantasting door micro-organismen.
Indien zij vervaardigd zijn van styreen-butadieen moeten
zij voldoen aan de Keuringseisen nr. 46 „Rubberringen
van styreen-butadieen bestemd voor verbindingen van
buizen van asbest-cement, van gewapend beton en van
hard PVC voor het transport van drinkwater of gas".
Rubberringen vervaardigd van vulcanisaten van andere
synthetische rubbers zijn eveneens toegestaan.
Zodra keuringseisen voor deze rubberringen zijn vastgesteld, zullen zij daar eveneens aan moeten voldoen.
2.10.6 Dubbele moffen moeten voldoen aan de „Keuringseisen voor dubbele moffen voor de verbindingen van buizen van hard PVC" (in voorbereiding).
2.11

Het merken van de buizen

Het fabrieksmerk en de nominale druk moeten op deugdelijke wijze ten minste nabij elk van de beide uiteinden
van de buizen zijn aangegeven.
3

Keuringsmethoden

3.1

Uiterlijk

Beoordeel het uiterlijk met een loep (vergroting 5 x),
en controleer daarbij ook de doorsnede.
3.2
3.2.1
3.2.1.1

Maten en
Wijze van

maatafwijkingen
meten

Buitenmiddellijn

Meet in elk van de te onderzoeken doorsneden de omtrek.
De gemiddelde buitenmiddellijn van een doorsnede is gede gemeten omtrek
lijk aan
Het verschil tussen de gemiddelde buitenmiddellijn en de
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in 2.2.1.1 vermelde waarde van de buitenmiddellijn is de
afwijking van de gemiddelde buitenmiddellijn in de onderzochte doorsnede.
Bepaal vervolgens in de te onderzoeken doorsnede de
grootste middellijn, vergelijk die met de buitenmiddellijn
volgens 2.2.1.1. Het verschil tussen beide middellijnen is de
maximale afwijking van de buitenmiddellijn in de onderzochte doorsnede.
3.2.1.2

Wanddikte

Bepaal in de te onderzoeken doorsnede de grootste en de
kleinste wanddikte en vergelijk deze met de wanddikte
vermeld in 2.2.1.2. Het verschil tussen de grootste wanddikte en de wanddikte volgens 2.2.1.2 is de maximale
afwijking van de wanddikte in de te onderzoeken doorsnede.
3.2.2

Nauwkeurigheid

van het

meten

De buitenmiddellijn en de wanddikte dienen met een zodanig nauwkeurig instrument te worden gemeten, dat de
buitenmiddellijn op 0,1 mm en de wanddikte op 0,05 mm
nauwkeurig kunnen worden bepaald. De meetinstrumenten
dienen daarom bij voorkeur respectievelijk in 0,05 en
0,01 mm afleesbaar te zijn.
3.3
3.3.1

Weerstand

tegen inwendige

waterdruk

bij 20° C

Toestel

Voor de beproeving is een toestel vereist, waarop 5
proefstukken gelijktijdig kunnen worden aangesloten en
onder de gewenste inwendige waterdruk kunnen worden
gebracht. De waterdruk die moet worden gemeten met een
precisiemanometer volgens NEN 927, dient tijdens de proef
op ± 2 % constant te kunnen worden gehouden. De proefstukken moeten na bevestiging in het toestel over een lengte van 250 mm + 3 de (d,. = buitenmiddellijn), echter met
een maximum van 750 mm, vrij tussen de afsluitingen blijven. Tijdens de beproeving moeten de proefstukken zijn
ondergedompeld in water van de voorgeschreven temperatuur, die op ± 0,5°C constant wordt gehouden.
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3.3.2

Proefstukken

Bepaal van de 5 voor het onderzoek bestemde proefstukken (zie 1.4.1) de maatafwijkingen overeenkomstig 3.2.
De proefstukken waarvan de afmetingen niet voldoen aan
2.2.2) worden niet in het onderzoek betrokken.
3.3.3

Conditionering

De voor het onderzoek bestemde proefstukken (zie
1.4.1) moeten gedurende ten minste 1 h voorafgaande aan
de proef aan een temperatuur van 20 ± 0,5°C worden blootgesteld.
3.3.4

Werkwijze

3.3.4.1 Breng 5 proefstukken onder een zodanige druk
dat de tangentiële spanning in de buiswand 420 kgf/cm 2
bedraagt en handhaaf deze druk gedurende 1 h.
3.3.4.2 Vermelding

van de

uitkomsten

Bij het vermelden van de uitkomsten van de beproeving
dient te worden opgegeven of tijdens de beproeving al dan
geen langskrachten in de wanden van de proefstukken zijn
opgetreden als gevolg van de wijze waarop deze proefstukken op het toestel waren aangesloten (zie toelichting).
3.4

Weerstand

3.4.1

Toestel

tegen

inwendige

waterdruk

bij 60D C

Het toestel vereist voor de beproeving op inwendige waterdruk bij 60°C is gelijk aan dat vereist voor de beproeving op inwendige waterdruk bij 20° C (zie 3.3.1).
3.4.2

Proefstukken

Bepaal van elk van de 5 voor dit onderzoek bestemde
proefstukken de maatafwijkingen overeenkomstig 3.2. De
proefstukken waarvan de maatafwijkingen niet voldoen
aan 2.2.2 worden niet in dit onderzoek betrokken.
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3.4.3

Conditionering

De voor het onderzoek bestemde proefstukken (zie 1.4.1),
moeten gedurende ten minste 1 h voorafgaande aan de
proef aan een temperatuur van 60 ± 0,5° C worden blootgesteld.

Afb. 1 — Valtoestel
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3.4.4

Werkwijze

3.4.4.1 Breng 5 proefstukken onder een zodanige druk
dat de tangentiële spanning in de buiswand 100 kgf/cm 2
bedraagt en handhaaf deze druk gedurende 1000 h.
3.4.4.2 Bij het vermelden van de uitkomsten van deze beproeving dient te worden opgegeven of tijdens de beproeving al dan geen langskrachten in de wanden van de proefstukken zijn opgetreden (zie toelichting)
3.5
3.5.1

Weerstand

tegen uitwendige

slag of stoot

(valproef)

Toestel

Voor deze bepaling is een toestel nodig dat ten minste
gelijkwaardig is aan het toestel dat is afgebeeld in afb.
1, en dat geschikt is voor het rechtstandig zonder noemenswaardige wrijving doen vallen van een valgewicht vanaf
hoogten variërend van 500 t/m 2000 mm.
De onderzijde van het valgewicht moet bolvormig zijn met
een straal van 12,5 mm. De ondersteuning van de monsters
moet bestaan uit een stalen blok met een V-vormige uitsparing onder een hoek van 120°.
3.5.2

Conditionering

De voor dit onderzoek bestemde proefstukken (zie 1.4.2)
moeten gedurende ten minste 30 min. aan een temperatuur
van 0 ± 1°C worden blootgesteld. De proefstukken moeten uiterlijk tien seconden nadat ze uit de conditioneerruimte zijn genomen, zijn beproefd.
3.5.3

Werkwijze

Bepaald met het in 2.5 aangegeven valgewicht het breukpercentage bij de voorgeschreven valhoogte.
3.6

Invloed van

verwarming

3.6.1 Breng op ieder van de drie voor dit onderzoek bestemde proefbuizen twee merkstrepen aan op een onderlinge afstand van 100 mm, zodanig dat één merkstreep
zich op een afstand van 10 mm van één der uiteinden van
de proefstukken bevindt.
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3.6.2 Hang de proefstukken vervolgens verticaal in een
vloeistof met een temperatuur van 150 ± 2°C. Indien de
wanddikte van de proefstukken kleiner is dan of gelijk
is aan 8 mm bedraagt de verblijftijd 15 min.; is de wanddikte groter dan 8 mm dan bedraagt de verblijftijd 30 min.
De proefstukken dienen zodanig in de vloeistof te worden
opgehangen dat deze de bodem en de wand van het vat
niet raken. De merkstreep die zich het dichtst bij het
uiteinde bevindt, moet naar onderen zijn gericht.
Aan de bovenzijde mogen de proefstukken niet meer dan
100 mm boven de vloeistof uitsteken.
De temperatuur van de vloeistof wordt gecontroleerd
met een thermometer die in 0,5°C afleesbaar is. Nadat
de proefstukken de voorgeschreven tijd in de warme vloeistof zijn ondergedompeld geweest, worden zij onmiddellijk
afgekoeld tot 20 ± 2°C, waarna tussen de merkstrepen de
lengte wordt gemeten met een nauwkeurigheid van 0,25
mm (zie toelichting).
Het is eveneens toegestaan om de invloed van verwarming
te bepalen met behulp van warme lucht.
In geval van twijfel is de proef met behulp van een vloeistofbad bepalend.
3.7

Invloed op het water

3.7.1

Afgifte

van giftige

bestanddelen

3.7.1.1 Reinig het inwendige van de voor dit onderzoek
bestemde proef buizen op de volgende wijze:
Stel de te reinigen proefbuis verticaal op en sluit deze
aan de onderzijde af met een doorboorde stop van polyetheen waarin een glazen kraan of een rubberslang voorzien van een „knijpkraan" is aangebracht. Terwijl men leidingwater boven in de proefbuis laat toestromen, wordt
de kraan zover geopend dat het door de buis stromende
water een stroomsnelheid verkrijgt van 5 cm/sec.
Na de proefbuis gedurende een uur op deze wijze te hebben doorspoeld wordt de watertoevoer afgesloten, de buis
geledigd en nagespoeld met een weinig gedestilleerd water,
om de resten leidingwater te verwijderen. Vervolgens
wordt de buis gevuld met gedestilleerd water, waarvan
het koolzuurgehalte kunstmatig is verhoogd tot ca. 150
mg/l en gesloten met een stop van polyetheen en weggezet
bij een temperatuur van 20°C. Laat de gevulde buizen
16

2 x 24 h bij een kamertemperatuur staan en giet dan
water uit de buizen.
3.7.1.2 Bepaal van het water volgens een hiervoor
schikte werkwijze de gehalten aan lood en eventueel
dere toxische bestanddelen.
3.7.1.3 Herhaal de proef met elk van de proefbuizen
nodig nog twee maal (zie toelichting).
3.7.2

Afgifte

het
geanzo

van reuk en smaak

3.7.2.1 Reinig het inwendige van de voor dit onderzoek
bestemde proefbuis met een inhoud van ten minste 500 ml
(1.4.4) door deze gedurende 5 minuten met een snelheid
van 5 cm/sec. met reukloos en smaakloos water te doen
doorstromen.
3.7.2.2 Sluit daarna de buis aan één zijde waterdicht af
met een materiaal dat zelf geen reuk of smaak aan het
water afgeeft. Vul de buis vervolgens met reuk- en smaakvrij leidingwater en sluit ook de andere zijde op dezelfde
wijze af.
3.7.2.3 Laat de gevulde buis gedurende 24 h bij een kamertemperatuur staan en giet dan het water uit de buis
in 8 bekerglaasjes en voeg daaraan reuk- en smaakvrij
leidingwater toe overeenkomstig tabel 3.
Tabel 3 — Bepaling van de afgifte van reuk en smaak

Bekerglas nr.

Hoeveelheid te
onderzoeken
water in ml

Hoeveelheid
reuk-en
smaakloos
water in ml

Ien2
3 en 4
5 en 6
7 en 8

100
30
15
10

60
75
100

Aan elk paar bekerglaasjes met water van gelijke verdunning worden twee op dezelfde wijze genummerde
bekerglaasjes met smaak- en reukloos water toegevoegd
van dezelfde temperatuur.
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3.7.2.4 Twee proefpersonen die ervaring hebben met reuken smaakproeven doch die niet bekend zijn met de herkomst van het water, beoordelen de reuk en smaak, waarbij begonnen wordt met de bekerglaasjes met de sterkste
verdunning (de bekerglaasjes 7 en 8).
3.7.2.5 Een afwijkende smaak c.q. reuk wordt aanwezig
geacht, indien beide proefpersonen de beker glaasjes met
het al dan niet verdunde te onderzoeken water aanwijzen
als smaak c.q. reuk bezittend.
3.7.2.6 Als resultaat van het onderzoek wordt opgegeven
bij welke verdunning een afwijkende smaak c.q. reuk is
geconstateerd. Indien mogelijk wordt een omschrijving
gegeven van de karakteristieke smaak c.q. reuk van het
onverdunde water. Wanneer de buizen smaak c.q. reuk
afgeven wordt de proef met dezelfde proefbuizen twee
malen herhaald. De derde proef is maatgevend.
3.7.3

Bepaling van de afgifte van kleur

3.7.3.1 Reinig het inwendige van de voor dit onderzoek
bestemde proef buis (zie 1.4.5), die een inhoud moet hebben van ten minste 500 ml, door deze gedurende 5 minuten
met een snelheid van 5 cm/sec. met leidingwater te doen
doorstromen.
3.7.3.2 Bepaal de kleur van het leidingwater in mg Pt/l
overeenkomstig NEN 1056-II-B.
3.7.3.3 Sluit de buis aan één zijde waterdicht af met
materiaal dat geen kleur aan het water afgeeft. Vul de
buis met leidingwater, sluit de andere zijde op dezelfde
wijze af en laat de gevulde buis 24 h bij kamertemperatuur staan.
3.7.3.4 Giet het water uit de buis en bepaal op de onder
3.7.3.2 angegeven wijze de kleur van het water in mg
Pt/l.
3.7.3.5 Indien de aldus gevonden kleur meer dan 5 mg Pt/l
hoger ligt dan die van het oorspronkelijke leidingwater,
wordt de proef met dezelfde proefbuis op analoge wijze
nog twee maal herhaald. De derde proef is maatgevend.
3.8

Verwekingstemperatuur

3.8.1 De verwekingstemperatuur volgens Vicat wordt
bepaald overeenkomstig Draft-ISO-Recommendation 380
Plastics:
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Determination of the Vicat softening point. De belasting
op de naald bedraagt 5 kg en de indringing 1 mm.
3.8.2 Voor buizen met een wanddikte van 2,4 mm en groter
wordt het benodigde proefstuk verkregen door uit de
buiswand een segment te snijden met een oppervlak
van 10 x 10 mm. Dit proefstuk wordt zonder verdere
bewerking beproefd.
3.8.3 Voor buizen met een wanddikte kleiner dan 2,4 m m
zijn voor de vervaardiging van het proefstuk benodigd
zoveel segmenten, dat de gezamenlijke dikte gelijk of groter
is dan 2,4 mm. Deze segmenten die uit de te onderzoeken
buis worden gesneden, worden op één na bij een temperatuur van 180°C vlakgeperst, het overgebleven segment
blijft onbewerkt.
De vlakgeperste segmenten worden op elkander gestapeld, daarop wordt het onbewerkte segment geplaatst
met de holle zijde naar boven.
3.9

Lichtdoorlating

Voor het meten van de lichtdoorlaatbaarheid zijn nodig:
1. een lichtbron
2. een foto-elektrische cel
3. een lichtvlek-galvanometer.
Met behulp van de lichtvlek-galvanometer wordt de
maximum uitslag gemeten, die wordt veroorzaakt indien
het licht van een lampje op de fotocel valt. Daarna wordt
de buis over de fotocel geplaatst en zodanig afgeschermd
dat geen daglicht kan toetreden.
Door middel van het lampje wordt vervolgens aan één zijde
licht op de buitenkant van de buis geworpen en wederom
de uitslag van de lichtvlek-galvanometer gemeten. Deze laatste uitslag, uitgedrukt in procenten van de maximum
uitslag, is het percentage doorgelaten licht.
TOELICHTING
1.1

Omschrijving

Zoals dit artikel aangeeft, hebben deze keuringseisen uitsluitend betrekking op buizen van hard PVC, die bestemd
zijn voor de aanleg van waterleidingen. Degenen die deze
buizen voor andere doeleinden willen gebruiken dienen
daar rekening mede te houden.
Buizen volgens deze keuringseisen kunnen bij tempera19

turen tot 20 C gebruikt worden voor het transport van
water onder drukken die niet hoger zijn dan de nominale
drukken waarvoor de buizen volgens h u n maatvoering
zijn bestemd.
Indien de temperatuur van het getransporteerde water
een enkele maal gedurende een korte periode boven de 20 °C
uitkomt (b.v. tot maximaal 30°C) is dit niet bezwaarlijk.
Moeten buizen continu gebruikt worden voor het transport
van water waarvan de temperatuur permanent tussen de
20°C en de 35°C is gelegen, dan dienen buizen te worden
gebruikt van een nominale druk die één klasse zwaarder is
dan overeenkomt met de te verwachten maximale bedrijfsdruk. In dat geval mag de temperatuur van het water
slechts bij uitzondering boven de 35°C stijgen.
2.2.1.2

Wanddikten

De wanddikten volgens tabel 1 zijn berekend met behulp
van de volgende formule:
p (de — e)
° =
2e"
waarin:
a — maximaal toelaatbare tangentiële wandspanning in
100 kgf/cm^
p = nominale druk in kgf/cm^ (4, 6, 8, 10, 16 kgf/cm2)
de = buitenmiddellijn in mm volgens 2.2.1.1
e = de te berekenen wanddikte in mm.
De aldus voor e gevonden waarden zijn naar boven afgerond op 0,1 mm.
2.7 en 3.7

Invloed op het water

In dit voorschrift is ervan uitgegaan dat waarborgen
moeten worden verkregen dat toepassing van buizen
volgens deze eisen geen gevaar voor de gezondheid van
de waterverbruikers kan opleveren. Het uit de buizen afgetapte water mag ook onder de ongunstigste omstandigheden geen lood of andere toxische stoffen in voor de
gezondheid schadelijke hoeveelheden bevatten. De proefomstandigheden zijn zo gekozen dat, indien de uitkomsten
van de in dit voorschrift aangegeven proef aan de gestelde eisen voldoen, met geen enkele watersoort, ook niet
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met die afkomstig van particuliere voorzieningen, behoeft
te worden gevreesd dat het gebruik van de onderzochte
plastieken buizen gevaren van toxicologische aard kan
opleveren. Daar de verhouding tussen het contactoppervlak en de in een buis aanwezige hoeveelheid water groter
is naarmate de binnenmiddellijn van de buis kleiner is, zal
de hoeveelheid lood, die uit de buiswand in het in de
buis stilstaande water in oplossing gaat, per ml water
ook groter zijn naarmate deze middellijn kleiner is. Omdat water dat in nauwe buizen heeft gestaan per inhoudseenheid meer lood zal bevatten dan water afkomstig uit
buizen met grote middellij nen onder overigens dezelfde
omstandigheden dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de loodafgifte van buizen met kleine
middellij nen. Indien deze buizen beantwoorden aan de gestelde eis, zal dit in het algemeen ook met de buizen met
grotere middellijnen het geval zijn.
3.3 en 3.4

Weerstand tegen inwendige
20 en 60° C

waterdruk

bij

De wijze waarop de proefstukken aan het toestel moeten worden aangesloten is niet bindend voorgeschreven.
Voor de beproeving van waterleidingbuizen van andere
materialen is het gebruikelijk voor te schrijven dat de
proefstukken op zodanige wijze in de beproevingsinstallatie dienen te worden geplaatst dat geen axiale spanningen in de buiswand kunnen optreden.
Voor het beproeven van buizen van plastiek, dat aanvankelijk was beperkt tot buizen met middellijnen tot
maximaal 40 mm, wordt daarentegen vaak de voorkeur
gegeven aan de methode waarbij de druk op de eindafsluitingen volledig wordt opgenomen door de buiswand
en wel om de volgende reden. Een buis van plastiek neemt,
indien deze aan een inwendige druk wordt blootgesteld,
toe in buitenmiddellijn. Indien in de langsrichting geen
krachten werken die dit tegengaan, gaat dit gepaard met
een verkorting van de buis.
In de praktijk kan bij een in de grond gelegen leiding een
dergelijke verkorting in het algemeen niet optreden; de
leiding wordt door de wrijvingskrachten met de grond
over de gehele lengte vastgehouden.
Indien een proefstuk zodanig wordt beproefd dat de kracht
die de inwendige waterdruk op de eindafsluitingen uit21

oefent geheel op de buiswand wordt overgebracht dan
zal de lengte van het proefstuk tijdens de beproeving
ten gevolge van deze langskrachten vrijwel gelijk blijven aan de oorspronkelijke lengte, zoals ook met leidingen
in de praktijk het geval is. Op grond van deze overeenstemming met de praktijk geven sommige laboratoria de
voorkeur aan de wijze van beproeving waarbij de druk
op de eindafsluitingen volledig op het proefstuk wordt
overgebracht. Afgezien van de mindere of meerdere mate
van overeenstemming met de praktijk wordt het bezwaarlijker om de eindafsluitingen voldoende stevig aan het
proefstuk te bevestigen naarmate de middellijn van de te
onderzoeken buizen groter is, omdat krachten die op deze
afsluitingen werken met het kwadraat van de middellijn
toenemen. In deze keuringseisen is ervan afgezien één van
beide methoden bindend voor te schrijven en is volstaan
met de eis dat moet worden opgegeven op welke wijze de
beproeving is uitgevoerd.
3.6

Invloed van

verwarming

3.6.2 Om de proefstukken van hard PVC bij 150° C te
conditioneren kan gebruik worden gemaakt van b.v. glycerol, glycol of paraffine dat geen aromatische koolwaterstoffen bevat.
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