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T E   R A A D P L E G E N   D O C U M E N T E N 
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Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten -Algemeenheden en 
gemeenschappelijke voorschriften 
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Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad 
 
NBN A 24-303 (+ addendum) 

Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde koudvervormde draad 
 
NBN A 24-304 (+ addendum) 

Staalproducten - Betonstaal - Gelaste wapeningsnetten 
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Granulaten - Gehalte aan chloorionen 
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V O O R W O O R D 
 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) 102 werden opgesteld door het Technisch Comité 1 "Producten 
voor infrastructuurwerken" van het Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten 
PROBETON v.z.w. met het oog op: 
 
- de standaardisatie van de technische voorschriften voor geprefabriceerde rechthoekige 

kokerelementen van gewapend beton; 
 
- de certificatie BENOR van die elementen op basis van de bepalingen van onderhavige 

voorschriften. 
 
Dit document werd opgesteld in afwachting van de publicatie, op een later tijdstip, van een nieuwe 
Belgische norm waarin onderhavige voorschriften geheel of gedeeltelijk zijn vervat. Onmiddellijk 
na publicatie van deze nieuwe norm zal onderhavige PTV worden ingetrokken of herzien. 
 
Het Comité voor het Merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft de 
PTV 102 gevalideerd en geregistreerd als technische verwijzingsspecificatie in de zin van Art. 5 van 
het Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenstemming van producten met de normen. 
 
Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (MVI) heeft de PTV 102 geregistreerd ten titel van 
typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
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1 ONDERWERP 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) formuleren de technische eisen voor de geprefabriceerde 
rechthoekige kokerelementen van gewapend beton, die in overeenstemming zijn met de 
begripsbepalingen van 3. Die eisen hebben betrekking op de aangewende grondstoffen, de fabricage 
en de afgewerkte elementen.  
 
De overige bepalingen van deze PTV betreffen de meet- en proefmethoden om de kenmerken van die 
elementen te bepalen, de identificatie en de keuring van de elementen. 
 
 
2 TOEPASSINGSGEBIED 
 
Deze PTV is van toepassing op geprefabriceerde rechthoekige kokerelementen van gewapend beton 
waarvan de fabricagemaat van de inwendige breedte en/of hoogte niet groter is dan 3000 mm, 
bestemd voor leidingen met vrije afvoer of voor kunstwerken. 
 
Deze PTV is ook van toepassing op de bij die kokerelementen behorende hulpstukken. 
 
 
3 BEGRIPSBEPALINGEN 
 
3.1 Structuurelement 
 
Constructiedeel waarvan de mechanische sterkte een wezenlijk kenmerk vormt. 
 
3.2 Geprefabriceerd structuurelement 
 
Structuurelement vervaardigd in een vaste, permanente en gespecialiseerde technische eenheid, 
waarin de vervaardiging en de bewaring, tot de vereiste mechanische sterkte (zie 6.1.6.1) is bereikt, 
beschermd tegen de weersinvloeden geschieden. 
 
3.3 Rechthoekig kokerelement 
 
Structuurelement met holle doorsnede dat bestemd is voor de constructie van een horizontale 
rechthoekige koker. 
 
3.4 Gewapend beton 
 
Beton voorzien van constructieve wapeningen die uitsluitend bestaan uit betonstaal, onder de vorm 
van staven, draden of gelaste netten welke in overeenstemming zijn met 5.3. 
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4 VERBINDINGEN 
 
4.1 Verbinding van de kokerelementen 
 
Naargelang de aanwezige voorzieningen worden de kokerelementen in typen onderverdeeld zoals 
aangegeven in de tabel 1. 
 

Tabel 1 - Typen kokerelementen 
 

Spie- en 
mofverbinding 

Voorzieningen voor 
het naspannen 

Afdichtingsring Type 
kokerelement 

aanwezig Ia aanwezig 
afwezig Ib 

aanwezig IIa 
aanwezig 

afwezig 
afwezig IIb 

aanwezig IIIa afwezig aanwezig 
afwezig IIIb 

 
In het geval van waterdichte kokerelementen (typen Ia, IIa en IIIa), worden de elementen verbonden 
door een spie- en mofverbinding in de wanddikte waarvan het profiel speciaal is ontworpen voor het 
gebruik van afdichtingsringen van compact elastomeer. 
 
In het geval van kokerelementen die met spanstaal worden nagespannen (typen Ia, Ib, IIIa en IIIb), 
zijn in de wanden van de elementen de nodige spankanalen uitgespaard en zijn de voegvlakken 
speciaal uitgevoerd voor de overdracht van de spankrachten. 
 
4.2 Verbinding met andere elementen 
 
Voorzieningen ten behoeve van schachtaansluitingen en aansluitingen met leidingen zijn 
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de PTV 101. 
 
 
5 KENMERKEN MATERIALEN 
 
5.1 Bestanddelen beton 
 
5.1.1 Cement 
 
Het cement is overeenkomstig § 4.1 van NBN B 15-001. 
 
5.1.2 Granulaten 
 
De granulaten zijn overeenkomstig § 4.2 van NBN B 15-001 en de toepasselijke voorschriften van 
PTV 401 en 404. 
 
Voor het zand gelden de volgende specifieke eisen: 
 
- het gehalte aan fijne deeltjes is overeenkomstig § 4 van NBN B 589-102; 
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- het gehalte aan organische stoffen is overeenkomstig § 5 van NBN B 589-102. 
 
Wat de korrelgrootte, de klasse volgens het gehalte aan chloorionen (overeenkomstig NBN B 11-004) 
en de reactiviteit van de granulaten betreft, wordt rekening gehouden met 6.1.1-b, -e en -f. 
 
5.1.3 Aanmaakwater 
 
Het aanmaakwater is overeenkomstig § 4.3 van NBN B 15-001. 
 
5.1.4 Hulpstoffen 
 
De hulpstoffen zijn overeenkomstig § 4.4 van NBN B 15-001. Er dient rekening te worden gehouden 
met 6.1.1-c. 
 
5.1.5 Toevoegsels 
 
De toevoegsels zijn overeenkomstig § 4.5 van NBN B 15-001. 
 
5.2 Staalvezels 
 
5.2.1 Vorm 
 
De vorm van de staalvezels en/of hun oppervlaktestructuur verzekeren een mechanische verankering 
van de vezels in het verhard beton. 
 
5.2.2 Afmetingen 
 
De nominale diameter van de staalvezels is niet kleiner dan 0,40 mm en niet groter dan 1,00 mm. 
 
De nominale lengte van de staalvezels is niet kleiner dan de grootste van de volgende waarden: 
 
- 30 mm; 
 
- 2 maal de nominale maximale korrelgrootte van de gebruikte granulaten; 
 
en niet groter dan 80 mm. 
 
5.2.3 Treksterkte 
 
De gewaarborgde karakteristieke treksterkte van de staalvezels is minstens 1000 N/mm². 
 
5.3 Betonstaal 
 
Het betonstaal is overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van NBN A 24-301 t/m -304 en PTV 
303 met inbegrip, in het voorkomend geval, van de voorschriften voor de lasbaarheid. 
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5.4 Spanstaal 
 
Het spanstaal is overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van NBN I 10-001 t/m -003 en PTV 
311 en 314. 
 
Ingeval de spankanalen niet geïnjecteerd worden, is het spanstaal beschermd tegen corrosie. De 
bescherming tegen corrosie van het spanstaal valt enkel binnen het bestek van de onderhavige 
voorschriften als zij het voorwerp uitmaakt van een Belgische norm, typevoorschrift of Technische 
Goedkeuring (ATG). 
 
5.5 Afdichtingsringen 
 
De afdichtingsringen van compact elastomeer zijn overeenkomstig de voorschriften van NBN 
EN 681-1. 
 
De ringen worden verplicht geleverd door de fabrikant van de kokerelementen. 
 
5.6 Hulpstukken 
 
5.6.1 Ingestorte hulpstukken 
 
Hulpstukken die worden ingestort of in de fabriek worden verankerd in het beton van de 
kokerelementen vallen enkel binnen het bestek van de onderhavige voorschriften als zij het voorwerp 
uitmaken van een Belgische norm, typevoorschrift of Technische Goedkeuring (ATG). 
 
5.6.2 Niet-ingestorte hulpstukken 
 
Niet in het beton van de kokerelementen geïntegreerde hulpstukken, die worden meegeleverd met het 
oog op de constructie of vervollediging van de koker, vallen buiten het bestek van de onderhavige 
voorschriften. 
 
5.7 Opslag van de grondstoffen 
 
De opslag van de samenstellende bestanddelen van het beton is in overeenstemming met § 9.1.2.1 van 
NBN B 15-001. 
 
Het betonstaal wordt vrij van de grond en gescheiden opgeslagen. De opslag is in overeenstemming 
met § 6.3.3.2 van NBN B 15-002. 
 
 
6 VERVAARDIGING, BEHANDELING EN OPSLAG 
 
6.1 Beton 
 
6.1.1 Samenstelling 
 
De betonsamenstelling is functie van: 
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- de vereiste verwerkbaarheid van het vers beton (zie 6.1.4); 
- de vooropgestelde druksterkte van het verhard beton (zie 6.1.6.1). 
 
Er wordt rekening gehouden met de hiernavolgende eisen. 
 
a Cement en water-cementfactor (W/C) 
 

De met de blootstellingsklasse overeenstemmende eisen van § 6.2.2 van NBN B 15-001 met 
betrekking tot de water-cementfactor en het cementgehalte en –type zijn van toepassing. 

 
Indien bij de keuring van een levering de controle van de hoge sulfaatbestandheid van het cement 
niet kan gebeuren tijdens de fabricage van de kokerelementen, mag enkel cement van het type 
CEM I-HSR worden toegepast1. 

 
Het minimaal cementgehalte is in overeenstemming met 6.1.6.2. 

 
b Granulaten 
 

De bepalingen van § 5.4 van NBN B 15-001 zijn van toepassing. 
 

De met de blootstellingsklasse overeenstemmende eisen voor granulaten van § 6.2.2 van NBN B 
15-001 zijn van toepassing. 

 
c Hulpstoffen 
 

Het gehalte aan hulpstoffen is in overeenstemming met § 5.8 van NBN B 15-001. 
 

In het voorkomend geval zijn de toegepaste hulpstoffen verenigbaar met verzinkte staalvezels. 
 

Indien het beton versneld verhard wordt, zijn de gebruikte hulpstoffen verenigbaar met die 
behandeling. 

 
d Toevoegsels 
 

Indien toevoegsels en in het bijzonder vliegas worden aangewend, zijn de bepalingen van § 5.9 van 
NBN B 15-001 van toepassing. 

 
e Chloorionen 
 

De toepasselijke bepalingen van § 5.5 van NBN B 15-001 zijn van toepassing. 
 
f Alkali-silicareactie 
 

Teneinde het optreden van alkali-silicareactie te voorkomen, worden de voorzorgen genomen in 
overeenstemming met § 5.7 van NBN B 15-001. 

 
                     
1 Dit cement is het enig HSR-cement overeenkomstig NBN B 12-108 dat als dusdanig kan worden geïdentificeerd in verhard beton. 
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6.1.2 Structuur 
 
De bepalingen van § 5.2 van NBN B 15-001 zijn van toepassing. 
 
De structuur wordt nagegaan volgens 11.3.1. 
 
6.1.3 Dosering van de bestanddelen 
 
Het doseren van het cement, de granulaten en het water is geautomatiseerd. Indien de hulpstoffen of 
toevoegsels manueel worden gedoseerd, zijn de te doseren hoeveelheden duidelijk op de 
doseerrecipiënten aangegeven. 
 
Het cement, evenals hulpstoffen en toevoegsels in poedervorm worden gewichtsmatig gedoseerd; 
voor de overige bestanddelen is volumedosering toegelaten. 
 
De doseertoestellen en de werking van de doseerinrichtingen zijn zodanig dat voor de gedoseerde 
bestanddelen in de mengkuip de volgende nauwkeurigheden worden verzekerd: 
 
- cement, hulpstoffen en toevoegsels in poedervorm: ± 2 % van de vereiste hoeveelheid; 
 
- granulaten, water, hulpstoffen en toevoegsels in vloeibare vorm of in waterige oplossing: ± 5 % 

van de vereiste hoeveelheid. 
 
6.1.4 Vers beton 
 
Het mengen van het beton is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van § 9.3 van 
NBN B 15-001. 
 
De consistentie van het vers beton wordt vastgelegd door de fabrikant in functie van het toegepaste 
fabricageprocédé en rekening houdend met 6.1.1-a voor wat het watergehalte betreft. 
 
De temperatuur van het vers beton is in overeenstemming met § 5.10 van NBN B 15-001. 
 
6.1.5 Nabehandeling, bescherming en warmtebehandeling van het beton 
 
De nabehandeling en bescherming van het vers beton zijn in overeenstemming met de toepasselijke 
bepalingen van § 10.6 van NBN B 15-001. 
 
De eventuele warmtebehandeling is in overeenstemming met § 10.7 van NBN B 15-001. 
 
Warmeluchtbehandeling in rechtstreeks contact met de betonoppervlakken is niet toegelaten. 
 
6.1.6 Verhard beton 
 
6.1.6.1 Druksterkte 
 
De karakteristieke druksterkte (fck cube of fck cyl) en de sterkteklasse van het beton zijn gedefinieerd in 
overeenstemming met § 7.3.1.1 van NBN B 15-001. 
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De sterkteklasse wordt vastgelegd door de fabrikant, maar is niet lager dan C30/37. Die eis is 
eveneens van toepassing op het beton van een gelijktijdig met het kokerelement gevormd 
stroomprofiel; zij is niet van toepassing op het beton van een achteraf aangestort stroomprofiel. 
 
De druksterkte wordt bepaald volgens 11.3.2.1 op kubussen of volgens 11.3.2.2 op cilinders. 
 
6.1.6.2 Wateropslorping 
 
De wateropslorping door onderdompeling, uitgedrukt als percentage van de droge massa van het 
beton, is in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2. 
 

Tabel 2 - Maximale wateropslorping 
 

Maximale wateropslorping (%) Minimaal cementgehalte 
(kg/m3) individueel gemiddeld 

300 
350  

6,0 
7,0 

5,5 
6,5 

 
De wateropslorpingseis is van toepassing op het beton van een gelijktijdig met het kokerelement 
gevormd stroomprofiel; zij is niet van toepassing op het beton van een achteraf aangestort 
stroomprofiel. 
 
De wateropslorping wordt bepaald volgens 11.3.3. 
 
6.2 Wapeningen 
 
6.2.1 Constructieve wapening 
 
Staalvezels zijn niet toegelaten als constructieve wapening (dit is een wapening die onontbeerlijk is 
voor de mechanische sterkte van het kokerelement). 
 
6.2.2 Behandeling van betonstaal in de fabriek 
 
6.2.2.1 Rechten van betonstaal 
 
Betonstaal dat afkomstig is van rollen en gerecht wordt in de fabriek, blijft na die behandeling in 
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van NBN A 24-302 en –303, zowel wat zijn 
geometrische als mechanische kenmerken betreft. 
 
6.2.2.2 Plooien van wapeningen 
 
Het plooien van wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van §§ 5.2.1.2 en 
6.3.3.5 van NBN B 15-002. 
 
6.2.2.3 Lassen van wapeningen 
 
Het lassen van wapeningen is in overeenstemming met § 6.3.3.3 van NBN B 15-002. 



PTV 102 – 1999 16/28  
 
Het kruislassen van betonstaal in de fabriek voor prefabricage is enkel toegestaan met het oog op het 
behoud van de schikking van de wapeningen tijdens de fabricage. Er mag in geen geval op de 
weerstand van de kruislassen gerekend worden om de verankeringslengte te wijzigen. 
 
De mechanische kenmerken van de gelaste wapeningsstaven zijn in overeenstemming met de 
toepasselijke voorschriften van NBN A 24-302 t/m -304. 
 
6.2.3 Schikking van de wapeningen 
 
6.2.3.1 Afstand tussen de wapeningen 
 
De minimale en de maximale afstand tussen de wapeningen is in overeenstemming met de bepalingen 
van § 5.2.1.1 en de toepasselijke bepalingen van § 5.4 van NBN B 15-002. 
 
6.2.3.2 Betondekking van de wapeningen 
 
De minimale betondekking van de wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen 
van § 4.1.3.3 van NBN B 15-002; voor de standaardblootstellingsklassen 3 en 5b (zie 9) bedraagt de 
minimale betondekking respectievelijk 35 mm en 25 mm. Die waarden, evenals de in NBN B 15-002 
getabelliseerde waarden voor de minimale betondekking, mogen met 5 mm worden verminderd indien 
de sterkteklasse van het beton C40/50 of hoger is. 
 
De nominale betondekking is tenminste gelijk aan de minimale betondekking, vermeerderd met de 
door de fabrikant gewaarborgde maximale afwijking in min op de nominale betondekking (zie ook 
6.2.3.4). 
 
6.2.3.3 Overlappen van wapeningen 
 
Het overlappen van wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van 
§§ 5.2.4.1 t/m 5.2.4.3 van NBN B 15-002. 
 
6.2.3.4 Toelaatbare afwijkingen 
 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke positie van de individuele wapeningen t.o.v. hun 
theoretische positie zijn: 
 
- in een vlak evenwijdig aan een buigingsvlak van het element: 10 % van de nuttige hoogte van de 

betondoorsnede, met een minimum van 5 mm en een maximum van 15 mm; 
 
- in het vlak van een zelfde wapeningslaag loodrecht op het buigingsvlak van het element: 20 % van 

de as op as afstand met een minimum van 10 mm en een maximum van 30 mm. 
 
Op de minimale afstand tussen de wapeningen (zie 6.2.3.1) en op de minimale betondekking (zie 
6.2.3.2) zijn geen afwijkingen in min toegelaten. 
 
Ongeacht de vermelde individuele afwijkingen, bestaat in een vlak evenwijdig aan een buigingsvlak 
van het element geen afwijking groter dan 7 mm tussen de werkelijke positie en de theoretische 
positie van het zwaartepunt van de totale doorsnede van de wapeningen. 
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De schikking van de wapeningen wordt nagegaan volgens 11.4. 
 
6.2.4 Aanbrengen van de wapeningen 
 
De wapeningen worden in de vormen aangebracht zodanig dat de minimale betondekkingen (zie 
6.2.3.2) en de toelaatbare afwijkingen van de positie van de wapeningen (zie 6.2.3.4) worden 
gerespecteerd tijdens het betonstorten. 
 
6.2.5 Voorzorgen bij las- en snijwerkzaamheden 
 
Het uitvoeren van lassen en het snijden van wapeningen met een zuurstofbrander is niet toegelaten in 
de nabijheid van gereinigde vormen. 
 
6.3 Behandeling en opslag 
 
De behandeling en de opslag van de kokerelementen geschieden met voldoende voorzorgsmaatregelen 
opdat ze geen schokken of krachten zouden ondergaan die hun gebruiksgeschiktheid in gevaar kunnen 
brengen (scheuren, afbrokkelingen, ...). 
 
De kokerelementen worden beschermd tegen temperatuurschommelingen teneinde scheurvorming 
ingevolge grote temperatuurgradiënten te vermijden. 
 
6.4 Afwerking en herstelling 
 
Het afwerken van de kokerelementen is toegelaten als onderdeel van het fabricageproces of om 
afbrokkelingen, haarscheurtjes en holten bij te werken. 
 
Vastgestelde beschadigingen en gebreken worden in de mate van het mogelijke hersteld voor de 
verharding van het beton. 
 
Indien de herstellingen geschieden na de verharding van het beton, wordt gezorgd voor een voldoende 
aanhechting van de herstelmortel of het herstelbeton. 
 
Voor de sterkte van het herstelbeton gelden dezelfde eisen als voor het beton van het kokerelement. 
 
Het herstellen van gescheurde kokerelementen vergt het akkoord van de bouwheer. Scheuren die de 
mechanische sterkte van het kokerelement in het gedrang brengen, mogen enkel worden hersteld door 
injectie. 
 
 
7 GEOMETRISCHE KENMERKEN 
 
7.1 Fabricagematen 
 
De fabricagematen van de inwendige breedte en hoogte, van de nuttige lengte, van de wanddikten en 
in het voorkomend geval van de spie- en mofeinden en/of van het stroomprofiel worden vastgelegd in 
de fabricagedocumenten van de fabrikant. 
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De fabricagemaat van de minimale dikte van een achteraf in de fabriek aangestort stroomprofiel is 
niet kleiner dan 50 mm. 
 
7.2 Maatafwijkingen 
 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke individuele maten t.o.v. de fabricagematen zijn: 
 
- inwendige breedte : ± 1 % met een minimum van 10 mm en een maximum van 20 mm; 
 
- inwendige hoogte : ± 1 % met een minimum van 10 mm en een maximum van 20 mm; 
 
- nuttige lengte   : ± 30 mm; 
 
- wanddikte    : + 15 mm en - 5 mm. 
 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke maten van de spie- en mofeinden t.o.v. de 
fabricagematen worden vastgelegd door de fabrikant. 
 
De maatafwijkingen worden nagegaan volgens 11.1.2. 
 
7.3 Vormafwijkingen 
 
De toelaatbare afwijking van de haaksheid van de eindvlakken is: 
 
- 10 mm voor kokerelementen waarvoor a ≤ 1000 mm; 
 
- 0,01 a met een maximum van 20 mm voor kokerelementen waarvoor a > 1000 mm. 
 
a is de fabricagemaat van de grootste binnenafmeting (breedte of hoogte) en is uitgedrukt in mm. 
 
De toelaatbare afwijking van de rechtheid van het inwendig oppervlak is 1 % van de nuttige lengte 
met een maximum van 10 mm. 
 
De vormafwijkingen worden nagegaan volgens 11.1.3. 
 
 
8 UITZICHT 
 
8.1 Toestand van de oppervlakken 
 
De oppervlakken van de kokerelementen vertonen geen gebreken die de gebruiksgeschiktheid of de 
duurzaamheid in het gedrang brengen. 
 
Oppervlakkige holten zijn toegelaten voor zover: 
 
a hun individuele diepte niet groter is dan 15 % van de wanddikte met een maximum van 10 mm; 
b hun individueel volume niet groter is dan 5 cm3; het volume wordt conventioneel bepaald als het 

product van de maximum diepte (zie a) en de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek 
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van de holte. 
 
Toevallige oppervlakkige haarscheurtjes met een maximale opening van 0,15 mm zijn toegelaten. 
Andere scheuren zijn niet toegelaten. 
 
Afbrokkelingen zijn toegelaten voor zover de omhulling van de wapeningen niet wordt gereduceerd 
tot minder dan 12 mm. 
 
De toestand van de oppervlakken wordt nagegaan volgens 11.2.1. 
 
8.2 Toestand van de spie- en mofverbindingen 
 
De uitwendige spie- en de inwendige mofoppervlakken in contact met de afdichtingsring van 
kokerelementen type Ia en IIa vertonen geen holten of scheurtjes, noch oneffenheden waarvan de 
afmetingen  de waterdichtheid van de verbinding in gevaar brengen. 
 
De binnenranden van het mofeinde en de buitenranden van het spieëinde vertonen noch 
afbrokkelingen, noch bramen.  
 
Afbrokkelingen aan de overige randen zijn toegelaten voor zover: 
 
a de gecumuleerde lengte per uiteinde, gemeten langs de betreffende rand, 30 % van de 

fabricagemaat van de kleinste binnenafmeting niet overschrijdt; 
 
b de individuele lengte niet groter is dan 100 mm; 
 
c de diepte van elke afbrokkeling, conventioneel bepaald als het gemiddelde m van de grootste 

waarde gemeten loodrecht op de betreffende rand in elk van de begrenzende vlakken (zie fig. 1), 
niet groter is dan de kleinste van de volgende waarden: 

 
 - 30 mm; 
 
 - de helft van de minimum mof- of spiedikte naargelang het geval. 

 
Fig. 1 – Diepte van een afbrokkeling 

m = ½ (p + q) 



PTV 102 – 1999 20/28  
 
De toestand van de verbindingen wordt nagegaan volgens 11.2.2. 
 
 
9 BLOOTSTELLINGSKLASSEN 
 
Naargelang de graad van blootstelling aan de omgevingsinvloeden in gebruiksomstandigheden 
worden blootstellingsklassen onderscheiden overeenkomstig § 6.2.1 van NBN B 15-001. De klassen 
3 en 2a+5b gelden als standaardblootstellingsklassen voor kokerelementen toegepast in 
respectievelijk kunstwerken en leidingen met vrije afvoer. 
 
 
10 MECHANISCHE EN FYSISCHE KENMERKEN 
 
10.1 Gebruiksbelasting 
 
De gebruiksbelasting van de kokerelementen wordt vastgelegd door de fabrikant en verantwoord op 
basis van berekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van NBN B 15-002. De 
gebruiksbelasting is een geheel veelvoud van 20 kN/m², maar is niet kleiner dan 60 kN/m2. 
 
De wapeningsplans van kokerelementen bestemd voor kunstwerken vergen de goedkeuring van de 
bouwheer. 
 
10.2 Waterdichtheid 
 
De waterdruk waarbij de waterdichtheid van de kokerelementen type Ia, IIa en IIIa wordt 
gegarandeerd wordt vastgelegd door de fabrikant, met dien verstande dat die druk minstens 0,01 MPa 
bedraagt of een geheel veelvoud is van 0,01 MPa. 
 
De waterdichtheid wordt nagegaan volgens 11.5. 
 
Onder de beproevingsvoorwaarden mogen aan de buitenkant van de kokerelementen of ter plaatse van 
de verbinding enkel vochtige vlekken of plaatselijke druppelvorming worden vastgesteld. 
 
 
11 MEET- EN PROEFMETHODEN 
 
11.1 Nazicht van de geometrische kenmerken 
 
11.1.1 Nauwkeurigheid van de metingen 
 
De lengten worden gemeten op 1 mm nauwkeurig. 
 
11.1.2 Maatafwijkingen 
 
11.1.2.1  Binnenafmetingen 
 
De inwendige breedte en hoogte worden gemeten op vier gelijkmatig over het element verdeelde 
plaatsen. De individuele maatafwijkingen worden berekend en vergeleken met de toelaatbare 
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afwijkingen volgens 7.2. 
 
11.1.2.2  Nuttige lengte 
 
De nuttige lengte wordt gemeten nabij de vier uitwendige hoeken. De individuele maatafwijkingen 
worden berekend en vergeleken met de toelaatbare afwijkingen volgens 7.2. 
 
11.1.2.3  Wanddikte 
 
De dikte van elke wand wordt nabij elk uiteinde op een afstand van minstens 300 mm van het uiteinde 
gemeten op twee verschillende plaatsen. De individuele maatafwijkingen worden berekend en 
vergeleken met de toelaatbare afwijkingen volgens 7.2. 
 
11.1.2.4  Verbindingen 
 
De maatkenmerken van het spie- en mofeinde worden nagegaan op vier gelijkmatig over de omtrek 
van de verbinding verdeelde plaatsen. De maatafwijkingen worden vergeleken met de toelaatbare 
afwijkingen volgens 7.2. 
 
11.1.3 Vormafwijkingen 
 
11.1.3.1  Haaksheid 
 
De haaksheid van de eindvlakken wordt nagegaan door het meten van het grootste verschil van de 
verticale afstanden !1 en !2 tussen een vlak horizontaal steunvlak en een vormvaste rechte regel, 
geplaatst volgens een as van het vrije eindvlak (zie fig. 2). 
 
 

 
 

Fig. 2 - Meting van de afwijking van de haaksheid 
 
 
De afwijking van de haaksheid wordt vergeleken met de toelaatbare afwijking volgens 7.3. 
 
11.1.3.2  Rechtheid 
 
De afwijking van de rechtheid van het inwendig oppervlak wordt nagegaan ter plaatse van vier 
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beschrijvenden van dit oppervlak overeenstemmend met twee loodrechte vlakken doorheen de lengte-
as van het kokerelement. 
 
Het nazicht geschiedt aan de hand van een vormvaste stalen regel (zie fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3 - Meting van de afwijking van de rechtheid 
 
De lengte ! van de regel en de hoogte a van de doppen zijn als volgt: 
 
! = !u - 400 (in mm); 
 
a = 0,01 !u - 4 (in mm); 
 
met !u de nuttige lengte van het kokerelement. De toegelaten afwijking op a bedraagt ± 5 %. 
 
De rand X van de regel wordt gebruikt indien het inwendig oppervlak hol is, de rand Y wordt 
gebruikt indien het oppervlak bol is. 
 
Aan de rechtheid volgens 7.3 wordt voldaan indien: 
 
- bij gebruik van de rand Y van de regel, beide uiteinden in contact zijn met het inwendig 

oppervlak; 
 
- bij gebruik van de rand X van de regel, één uiteinde niet in contact is met het inwendig oppervlak. 
 
11.2 Nazicht van de toestand van de oppervlakken en van de verbindingen 
 
11.2.1 Toestand van de oppervlakken 
 
De diepte van de holten wordt conventioneel gemeten met een taster met diameter 5 mm, voorzien 
van een vlak uiteinde. Indien de holten homogeen over het oppervlak verspreid zijn, geschiedt de 
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meting aan een steekproefsgewijs gekozen meetzone met een oppervlak van 0,2 m2. 
Vooraleer de opening van haarscheurtjes te meten is het toegelaten het kokerelement 24 uren in water 
onder te dompelen. 
 
Visueel wordt nagegaan of aan de eisen van 8.1 is voldaan en in het voorkomend geval de afwerking 
of herstelling in overeenstemming is met 6.4; de gebeurlijke gebreken worden genoteerd. 
 
11.2.2 Toestand van de spie- en mofverbindingen 
 
Aan elk uiteinde worden de individuele en gecumuleerde lengten van de afbrokkelingen, evenals hun 
conventionele diepte, op 1 mm nauwkeurig gemeten en vergeleken met de grenswaarden van 8.2. 
 
Voor het overige wordt visueel nagegaan of aan de eisen van 8.2 is voldaan en in het voorkomend 
geval de afwerking of herstelling in overeenstemming is met 6.4; de gebeurlijke gebreken worden 
genoteerd. 
 
11.3 Controle van het beton 
 
11.3.1 Structuur 
 
De structuur wordt op zicht gecontroleerd op geboorde cilinders bestemd voor de proeven onder 
11.3.2.2 en/of 11.3.3. 
 
11.3.2 Druksterkte 
 
11.3.2.1  Controle op kubussen 
 
De druksterkte van het beton op 28 dagen ouderdom wordt bepaald volgens NBN B 15-220 op 
gevormde kubussen van 150 mm zijde. Het vormen en bewaren van de kubussen geschieden in 
overeenstemming met NBN B 15-237. 
 
11.3.2.2  Controle op cilinders 
 
De druksterkte van het beton wordt bepaald volgens NBN B 15-220 op proefcilinders ontnomen door 
boren. De afmetingen van de cilinders bedragen Ø 113 mm x 100 mm. De ontneming geschiedt in 
overeenstemming met NBN B 15-209. 
 
Vóór de drukproef worden de proefstukken gedurende 48 uren bewaard onder water bij een 
temperatuur van 20 ± 2 C. 
 
Bij ontstentenis van een proefondervindelijk bepaalde omzettingscoëfficiënt, wordt voor de omzetting 
van de druksterkte gemeten aan cilindrische proefstukken Ø 113 mm x 100 mm tot de druksterkte 
gemeten aan kubussen met 150 mm zijde de gemeten druksterkte vermenigvuldigd met de coëfficiënt 
0,93. 
 
11.3.3 Wateropslorping 
 
De wateropslorping door onderdompeling wordt bepaald volgens NBN B 15-215 op proefcilinders 
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ontnomen door boren. De afmetingen van de cilinders bedragen Ø 113 mm x 100 mm. De ontneming 
geschiedt in overeenstemming met NBN B 15-209; elk proefstuk omvat een gedeelte van het binnen- 
en/of het buitenoppervlak van het kokerelement. 
 
11.4 Nazicht van de wapeningen 
 
De schikking van de wapeningen en hun overeenkomstigheid met de bepalingen van 6.2.3 worden 
nagegaan hetzij langs niet-destructieve, hetzij langs destructieve weg. 
 
11.5 Controle van de waterdichtheid 
 
De waterdichtheid wordt gecontroleerd door een waterdichtheidsproef op een samenstel van twee 
kokerelementen. 
 
De opstelling is zodanig dat, na het waterdicht afsluiten van de nodig te sluiten openingen en het 
vullen van het samenstel met water, een waterdruk die minstens gelijk is aan de door de fabrikant 
vastgelegde waterdruk (zie 10.2) wordt uitgeoefend ter hoogte van de verbinding tussen de 
elementen, in het geval van een verticaal samenstel en ter hoogte van de onderzijde van het bovenvlak 
van de elementen in het geval van een horizontaal samenstel. 
 
Die proefdruk wordt gedurende 60 minuten aangehouden. Vervolgens worden, onder behoud van de 
waterdruk, gedurende 15 minuten de waterdichtheidseisen volgens 10.2 nagegaan. 
 
 
12 TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN - MERKEN 
 
De kokerelementen zijn tenminste voorzien van volgende onuitwisbare aanduidingen: 
 
- het fabrieksmerk; 
 
- de fabricagedatum; 
 
- een merkteken dat de bovenkant van het element aangeeft; 
 
en bij ontstentenis van hun vermelding in welkdanig leveringsdocument: 
 
- het type kokerelement; 
 
- de sterkteklasse van het beton; 
 
- de blootstellingsklasse; 
 
- de gebruiksbelasting in kN/m²; 
 
en in het voorkomend geval : 
 
- de waterdruk waarbij de waterdichtheid wordt gegarandeerd. 
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In het voorkomend geval vertonen de kokerelementen het merk van overeenkomstigheid BENOR en 
de bij dit merk horende aanvullende aanduidingen. 
 
Verder dienen door de fabrikant op eenvoudig verzoek van de koper de volgende inlichtingen te 
worden verstrekt: 
 
- de fabricagematen; 
 
- de geometrische kenmerken van de verbindingen en van de afdichtingsringen; 
 
- de schikking en doorsnede van de wapeningen; 
 
en in het voorkomend geval: 
 
- het toegepaste naspansysteem; 
 
- de bijzondere aanvullende kenmerken (bvb. beschermingslaag, cementgehalte en soort cement, ...). 
 
 
13 KEURING VAN EEN LEVERING 
 
13.1 Voorafgaande bepaling 
 
Indien de kokerelementen geleverd worden onder het merk van overeenkomstigheid BENOR zijn de 
bepalingen van 13.2 t/m 13.5 niet van toepassing. 
 
Voor alle certificeringsaspecten van de BENOR-kokerelementen zoals de controleprocedures, de 
voorwaarden en het nazicht van een levering en de klachten wordt verwezen naar de van toepassing 
zijnde BENOR-reglementen. 
 
13.2 Voorwaarden voor de bemonstering 
 
In het belang van de contractanten2 en teneinde rekening te houden met de beproevingsouderdommen 
voorgeschreven in 13.4.2 en de verwerkingsvoorschriften van 13.5 geschieden de bemonsteringen in 
de fabriek. 
 
Indien de bemonsteringen niet geschieden door een onpartijdige instelling, worden de bemonsteringen 
tegensprekelijk uitgevoerd, dit wil zeggen in aanwezigheid van de contractanten. 
 
Indien één of meerdere contractanten behoorlijk verwittigd werden maar verstek laten gaan, gaan de 
overige contractanten alleen tot de bemonstering over. 
 
De bemonsteringen geschieden aselectief en zijn representatief voor elke volledige partij. Daartoe 
worden de kokerelementen in elke partij op verscheidene plaatsen gekozen volgens een vooraf door 

                     
2 Onder contractanten verstaat men de producent, de verkoper en de koper of hun behoorlijk gevolmachtigde afgevaardigden. In het 

geval van een aannemersbedrijf duiden de woorden producent, verkoper en koper onderscheidenlijk de fabrikant, de aannemer en de 
bouwheer aan, of hun onderscheidenlijke afgevaardigden. 
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de contractanten gemaakte afspraak. 
13.3 Aantal en omvang van de bemonstering 
 
Ingeval de totale hoeveelheid te leveren kokerelementen minstens 50 stuks bedraagt, wordt ze 
verdeeld in hoeveelheden van 50 stuks, met dien verstande dat de eventueel resterende hoeveelheid 
gevoegd wordt bij de laatste hoeveelheid van 50 stuks wanneer ze minder dan 25 stuks bedraagt. 
Zoniet wordt ze als een afzonderlijke hoeveelheid beschouwd. 
 
De aldus uiteindelijk bekomen hoeveelheden worden als partijen beschouwd. Elke totale hoeveelheid 
kokerelementen kleiner dan 50 stuks wordt als één partij beschouwd. 
 
Per partij worden drie monsters genomen. Het eerste monster is bestemd voor de controles, de 
overige twee zijn bestemd voor de eventuele tegencontroles. 
 
Elk monster omvat twee kokerelementen. 
 
De monsters worden voorzien van een onuitwisbaar, ontegensprekelijk en door de contractanten 
herkenbaar merkteken. 
 
13.4 Uitvoering van de controles 
 
13.4.1 Controle van de maat-, vorm- en aspectkenmerken 
 
De metingen en waarnemingen ter controle van de maat- en vormkenmerken (zie 11.1) en van de 
toestand van de oppervlakken en verbindingen (zie 11.2) worden uitgevoerd onmiddellijk na de 
bemonstering in de fabriek; de controles geschieden op elk kokerelement van het monster bestemd 
voor de proeven in het laboratorium (zie 13.4.2) en vóór het aanvatten van deze laatste. 
 
Bij de keuze van het tijdstip van de controles dient rekening te worden gehouden met de bepalingen 
van 13.4.2 en 13.5. 
 
Indien de resultaten van de controles voldoen aan de eisen wordt tot de proeven in het laboratorium 
overgegaan op het eerste monster. 
 
Indien de resultaten van de controles niet voldoen aan de eisen worden tegencontroles op de twee 
andere monsters uitgevoerd. 
 
Indien de resultaten van de tegencontroles op deze twee monsters voldoen aan de eisen wordt 
overgegaan tot de proeven in het laboratorium op het eerste monster. 
 
Indien de resultaten van de tegencontroles niet voldoen aan de eisen voor minstens één van deze twee 
monsters wordt de partij geweigerd. 
 
13.4.2 Controle van het beton, van de wapeningen en van de waterdichtheid 
 
De proeven ter controle van het beton, van de wapeningen en in het voorkomend geval van de 
waterdichtheid van de kokerelementen (zie 11.3, 11.4 en 11.5) worden in het laboratorium uitgevoerd 
nadat de resultaten van de controles volgens 13.4.1 bekend zijn. 
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De proeven worden in de regel ten vroegste op 28 dagen en ten laatste op 35 dagen ouderdom van de 
elementen aangevat. 
 
Deze termijn kan in akkoord tussen de contractanten: 
 
- ingekort worden indien de fabrikant de kwaliteit overeenkomstig de onderhavige voorschriften 

garandeert op een jongere ouderdom; 
 
- verlengd worden met het aantal dagen dat de elementen bewaard werden bij een gemiddelde 

etmaaltemperatuur3 van minder dan 5° C; 
 
- verlengd worden mits het uitdrukkelijk akkoord van de koper. 
 
Indien de beproevingsouderdom minder bedraagt dan 28 dagen wordt de druksterkte van het beton 
verplicht gecontroleerd op ontnomen proefcilinders. 
Indien de beproevingsouderdom meer bedraagt dan 35 dagen wordt deze expliciet vermeld in het 
proefverslag. 
 
In de periode tussen hun bemonstering en hun voorbereiding voor de proeven worden de monsters zo 
goed mogelijk in de omstandigheden van de opslagplaats van de fabrikant bewaard. 
 
De proeven geschieden op elk kokerelement van het eerste monster; de twee reservemonsters worden 
in omstandigheden overeengekomen tussen de contractanten bewaard voor het geval van eventuele 
tegenproeven. 
 
De proeven ter controle van de waterdichtheid worden uitgevoerd vóór de proeven ter controle van 
het beton en de wapeningen. 
 
De controles van de druksterkte van het beton op ontnomen proefcilinders en van de wateropslorping 
van het beton gebeuren aan de hand van twee proefstukken per kenmerk en per element. 
 
De controle van de druksterkte van het beton op kubussen gebeurt overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van § 11.3 van NBN B 15-001. 
 
Elke individuele druksterkte is niet kleiner dan de karakteristieke druksterkte die overeenstemt met de 
sterkteklasse vastgelegd door de fabrikant (zie 6.1.6.1). 
 
De resultaten van de laboratoriumproeven worden de contractanten ter kennis gebracht door middel 
van een beproevingsverslag. 
 
Wanneer, voor het eerste monster, alle proefresultaten voldoen aan de eisen wordt de partij aanvaard. 
 
In het tegengestelde geval worden de twee reservemonsters aan de tegenproeven onderworpen. 
 

                     
3 De gemiddelde etmaaltemperatuur is conventioneel gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de luchttemperaturen opgenomen op 

de opslagplaats om 7 h en om 14 h 30. 
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Wanneer alle proefresultaten van de reservemonsters voldoen aan de eisen wordt de ter keuring 
aangeboden partij aanvaard. 
 
Indien dit niet het geval is wordt de ter keuring aangeboden partij geweigerd. 
 
13.5 Verwerking van de elementen 
 
De elementen van een partij mogen slechts worden verwerkt nadat alle resultaten van de keuring 
bekend zijn en voldoening schenken. 
 


