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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 

 
Tenzij een welbepaalde versie wordt vermeld, is steeds de meest recente uitgave van de vermelde 
documenten van toepassing, met inbegrip van haar eventuele addenda en/of errata en/of 
aanvullende Technische Voorschriften (PTV). 
 
Belgische normen 
 
NBN B 15-002 

Eurocode 2: Berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor 
gebouwen 

 
NBN I 10-001 

Voorspanstaal - Draad, strengen en staven - Algemeenheden en gemeenschappelijke 
voorschriften 

 
NBN I 10-002 

Voorspanstaal - Koudgetrokken draad 
 
NBN I 10-003 (+ erratum) 

Voorspanstaal – Strengen 
 
NBN B 21-101 

Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelversterkt beton en van 
gewapend beton - Nationale Aanvulling 

 
NBN EN 1917 

Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelversterkt beton en van 
gewapend beton 

 
 
Technische Voorschriften 
 
PTV  100 (PROBETON) 

Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton 
voor infrastructuurwerken 

 
PTV  311 

Voorspanstaal - Strengen 
 
PTV  314 

Voorspanstaal - Koudgetrokken draad 
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V O O R W O O R D 

 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) 102 werden opgesteld door het Sectorieel 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 producten op basis van de onderhavige voorschriften. 
 
Deze tweede uitgave stemt de inhoud van de PTV 102 af op PTV 100 die de algemene voorschriften 
bevat voor de geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken. 
 
Dit document werd opgesteld in afwachting van de publicatie, op een later tijdstip, van een als 
Belgische norm geregistreerde Europese norm waarin onderhavige voorschriften geheel of 
gedeeltelijk vervat zijn. Onmiddellijk na publicatie van deze 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. 
 
De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Goedkeuring en Voorschriften 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) 102 voor de geprefabriceerde rechthoekige kokerelementen 
van gewapend beton1, geven de afwijkende en/of aanvullende technische specificaties bij de PTV 
100. 
 
De onderhavige PTV 102 en de PTV 100 bepalen gezamenlijk de kenmerken van deze 
kokerelementen en formuleren gezamenlijk de eisen waaraan die kenmerken moeten voldoen. 
 
Die kenmerken en eisen hebben betrekking op de aangewende grondstoffen en materialen, de 
fabricage en de afgewerkte producten. 
 
De overige bepalingen betreffen de meet- en proefmethoden om de kenmerken van de 
kokerelementen te bepalen, de identificatie van de kokerelementen en de keuringen van een 
levering. 
 
Nota: Deze PTV handhaaft de nummering en titels van de paragrafen van PTV 100 en vult deze desgevallend aan. 

Voor de duidelijkheid wordt in het voorkomend geval het nummer en de titel van een hogere paragraaf van 
PTV 100 hernomen. 

 
 
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 4500 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 
 
De bepalingen van PTV 100: § 3 worden aangevuld met de hiernavolgende: 
 
3.12 Structuurelement 
 
Geprefabriceerd betonproduct waarvan de mechanische sterkte een wezenlijk kenmerk vormt. 
 
3.13 Rechthoekig kokerelement 
 
Structuurelement met holle doorsnede dat bestemd is voor de constructie van een horizontale 
rechthoekige koker. 
 
 
4 KENMERKEN MATERIALEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 4 zijn van toepassing evenals de volgende aanvullende bepalingen 
bij PTV 100: §§ 4.1.3 en 4.3. 

                                                 
1 verder kortweg kokerelementen genoemd. 
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4.1 Bestanddelen beton 
 
4.1.3 Granulaten 
 
Wat de reactiviteit van de granulaten betreft, wordt rekening gehouden met 5.1.1-f. 
 
4.3 Betonstaal 
 
Het spanstaal is overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van NBN I 10-001 t/m -003 en PTV 
311 en 314 en wordt geleverd door de fabrikant van de kokerelementen. 
 
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 VERVAARDIGING, BEHANDELING EN OPSLAG 
 
De bepalingen van PTV 100: § 5 zijn van toepassing evenals de volgende: 
 
- aanvullende §§ 5.1.1-f en 5.5.3; 
- aanvullende en/of afwijkende bepalingen bij PTV 100: §§ 5.1.5.2-a, -b, 5.1.5.3, 5.3.1, 5.3.2, 

5.3.3.3 
 
5.1 Beton 
 
5.1.1 Samenstelling 
 
f Alkali-silicareactie 
 
Teneinde het optreden van alkali-silicareactie te voorkomen, worden de voorzorgen genomen in 
overeenstemming met NBN B 15-001: § 5.7 . 
 
5.1.5 Verhard beton 
 
5.1.5.2 Mechanische sterkte 
 
a Keuze van het kenmerk en de proefstukken 
 
De mechanische sterkte van het beton wordt gekenmerkt door de druksterkte, bepaald op gevormde 
kubussen met 150 mm zijde of op geboorde cilinders φ 113 mm x 100 mm. 
 
b Bepalen van de mechanische sterkte en minimumeisen 
 
De druksterkte gemeten op kubussen met 150 mm zijde is niet kleiner dan 37 N/mm2.  Die eis is 
eveneens van toepassing op het beton van een gelijktijdig met het kokerelement gevormd 
stroomprofiel. Voor een achteraf aangestort stroomprofiel volstaat een druksterkte gemeten op 
kubussen met 150 mm zijde die niet kleiner dan 25 N/mm². 
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5.1.5.3 Wateropslorping 
 
De wateropslorpingseis is van toepassing op het beton van een gelijktijdig met het kokerelement 
gevormd stroomprofiel. De wateropslorpingseis geldt niet voor het beton van een achteraf 
aangestort stroomprofiel. 
 
5.3 Wapeningen 
 
5.3.1 Algemene voorschriften 
 
Staalvezels zijn niet toegelaten als constructieve wapening. 
 
Voor constructieve en niet-constructieve wapeningen gelden de bepalingen van PTV 100: §§ 5.3.2 
en 5.3.3. 
 
5.3.2 Behandeling van betonstaal in de fabriek 
 
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. 
 
5.3.3 Schikking van de wapeningen 
 
5.3.3.3 Betondekking van de wapeningen 
 
De minimale betondekking cmin van de wapeningen is niet kleiner dan de waarden vermeld in 
PTV 100: Tabel 2 voor plaatvormige producten. 
 
5.5 Verbindingen 
 
5.5.3 Verbindingen tussen 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 met een spie- en mofverbinding in de wanddikte 
(typen Ia en IIa) is het profiel speciaal ontworpen voor het gebruik van afdichtingsringen van 
compact elastomeer. 
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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. 
 
De voegvlakken kunnen rondom voorzien zijn van wachtstaven en van een ingestorte voegband 
voor het verwezenlijken van waterdichte voegen met ter plaatse gestort beton. 
 
 
6 KENMERKEN VAN DE AFGEWERKTE KOKERS 
 
De bepalingen van PTV 100: § 6 zijn van toepassing evenals de volgende: 
 
- aanvullende bepalingen bij PTV 100: §§ 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.4, 6.5 en  6.6; 
- aanvullende §§ 6.3.1 en 6.3.2. 
 
6.1 Geometrische kenmerken 
 
6.1.1 Fabricagematen 
 
De fabricagematen van de inwendige breedte (bi) en hoogte (hi), van de wanddikten (e1, e2 en e3) 
(zie figuur 1), en in het voorkomend geval van de andere fabricagematen die de vorm van de 
dwarsdoorsnede eenduidig vastleggen zoals die van de afschuiningen van de binnenhoeken en van 
het stroomprofiel, van de spie- en mofeinden en van de nuttige lengte, worden vastgelegd in de 
fabricagedocumenten van de fabrikant. 
 
De fabricagedikte van de wanden is niet kleiner dan 100 mm. 
 
De fabricagemaat van de minimale dikte van een achteraf in de fabriek aangestort stroomprofiel is 
niet kleiner dan 50 mm. 
 
6.1.2 Maatafwijkingen 
 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke individuele maten t.o.v. de fabricagematen zijn: 
 
- inwendige breedte (bi) : ± 1 % met een minimum van 10 mm en een maximum van 20 mm; 
 
- inwendige hoogte (hi) : ± 1 % met een minimum van 10 mm en een maximum van 20 mm; 
 
- nuttige lengte (L) : ± 30 mm; 
 
- wanddikte (e1, e2 en e3) : + 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 verklaarde afwijkingen zijn niet groter dan 
± 6 mm. 
 
De maatafwijkingen worden nagegaan volgens 7.1. 
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Figuur 1 : Fabricagematen 

 
6.1.4 Vormkenmerken 
 
De hoeken van de binnendwarsdoorsnede zijn steeds afgeschuind. De verticale en horizontale 
projectie van de afschuining is niet kleiner dan de helft van de grootste aangrenzende wanddikte  
  
6.1.5 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; 
 
waarbij a de fabricagemaat is van de grootste binnenafmeting (breedte of hoogte) en uitgedrukt is 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 7.5. 
 
6.2 Aansluitvoorzieningen 
 
Voorzieningen ten behoeve van schachtaansluitingen en aansluitingen met leidingen zijn 
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de NBN EN 1917 en NBN B 21-101. 
 
6.3 Uitzicht 
 
6.3.1 Toestand van de oppervlakken 
 
De bepalingen van PTV 100: § 6.3 zijn van toepassing evenals de volgende bepaling. 
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Afbrokkelingen elders dan op de randen van de profileringen zijn toegelaten voor zover de 
omhulling van de wapeningen niet wordt gereduceerd tot minder dan 12 mm. 
 
6.3.2 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. 2), 
niet groter is dan de kleinste van de volgende waarden: 

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

 
Figuur 2 – Diepte van een afbrokkeling 

 
De toestand van de verbindingen wordt nagegaan volgens 7.6. 
 
6.4 Blootstellingsklassen 
 
De klassen 3 en 2a + 5b gelden als standaardblootstellingsklassen voor kokerelementen, 
respectievelijk toegepast in kunstwerken en in leidingen met vrije afvoer. 

m = ½ (p + q) 
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Met betrekking tot de maximale wateropslorping en het minimum cementgehalte (zie PTV 100: 
§5.1.5.3) voldoen alle kokerelementen aan de eisen geldend voor de blootstellingsklasse 5b. 
 
6.5 Mechanische sterkte 
 
De mechanische sterkte van de kokerelementen wordt verantwoord op basis van berekening 
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van NBN B 15-002. 
 
De aan te nemen verkeerslasten zijn volgens NBN B 03-104 voor kokers onder spoorwegen en 
volgens NBN B 03-101 voor alle andere kokers. 
 
Indien de fabrikant zelf de mechanische sterkte bepaalt, verklaart hij: 
 
- hetzij de conventionele gebruiksbelasting op basis van de standaard bovenbelastingen volgens 

Bijlage A en uitgedrukt als een geheel veelvoud van 20 kN/m², maar niet kleiner dan 60 
kN/m2;  

- hetzij een ad hoc gebruiksbelasting op basis van belastingsveronderstellingen die hij samen met 
de gebruiksbelasting verklaart. 

 
Indien de fabrikant de kokerelementen vervaardigt volgens plans verstrekt door de afnemer is deze 
laatste verantwoordelijk voor de mechanische sterkte van de elementen  
 
6.6 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 7.7. 
 
Onder de beproevingsvoorwaarden mogen aan de buitenkant van de kokerelementen of ter plaatse 
van de verbinding enkel vochtige vlekken of plaatselijke druppelvorming worden vastgesteld. 
 
 
7 PROEFMETHODEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 7 zijn van toepassing evenals de volgende  
 
- aanvullende bepalingen bij PTV 100: §§7.1, 7.3.3.1 en 7.3.6; 
- aanvullende §§ 7.1.1 t/m 7.1.5, 7.5, 7.6 en 7.7. 
 
7.1 Nazicht van de fabricagematen 
 
7.1.1 Nauwkeurigheid van de metingen 
 
De lengten worden gemeten op 1 mm nauwkeurig. 
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7.1.2 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 
afwijkingen volgens 6.1.2. 
 
7.1.3 Nuttige lengte 
 
De nuttige lengte wordt gemeten nabij de vier uitwendige hoeken. De individuele maatafwijkingen 
worden berekend en vergeleken met de toelaatbare afwijkingen volgens 6.1.2. 
 
7.1.4 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 6.1.2. 
 
7.1.5 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 6.1.2. 
 
7.3 Controle van het beton 
 
7.3.3 Druksterkte 
 
7.3.3.1 Controle op cilinders 
 
Vóór de drukproef worden de proefstukken gedurende 48 uren bewaard onder water bij een 
temperatuur van 20 ± 2° C. 
 
7.3.6 Wateropslorping 
 
De wateropslorping door onderdompeling wordt bepaald 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; elk proefstuk omvat een gedeelte van het binnen- en/of het 
buitenoppervlak van het kokerelement. 
 
7.5 Nazicht van de vormafwijkingen 
 
De afstanden worden gemeten op 1 mm nauwkeurig. 
 
7.5.2 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. 3). 
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Figuur 3 - Meting van de afwijking van de haaksheid 

 
De afwijking van de haaksheid wordt vergeleken met de toelaatbare afwijking volgens 7.3. 
 
7.5.3 Rechtheid 
 
De afwijking van de rechtheid van het inwendig oppervlak wordt nagegaan ter plaatse van vier 
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. 4). 
 

 
Figuur 4 - 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); 
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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 6.1.4 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. 
 
7.6 Nazicht van de 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 
6.3.2. 
 
Voor het overige wordt visueel nagegaan of aan de eisen van 6.3.2 is voldaan en in het voorkomend 
geval de afwerking of herstelling in overeenstemming is met 5.7; de gebeurlijke gebreken worden 
genoteerd. 
 
7.7 Waterdichtheidsproef 
 
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 6.6) 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 6.6 nagegaan. 
 
 
8 TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN - MERKEN 
 
De bepalingen van PTV 100: § 8 zijn van toepassing evenals de hiernavolgende aanvullende 
bepalingen. 
 
Elk kokerelement is voorzien van de volgende onuitwisbare aanduiding: 
 
- een merkteken dat de bovenkant van het element geeft; 
 
en bij ontstentenis van hun vermelding in welkdanig leveringsdocument: 
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- het type kokerelement; 
 
- de mechanische sterkte van het beton; 
 
- de gebruiksbelasting in kN/m²; 
 
en in het voorkomend geval: 
 
- de waterdruk waarbij de waterdichtheid wordt gegarandeerd. 
 
Verder dienen door de fabrikant op eenvoudig verzoek van de koper en aan de hand van de 
leverings- of andere relevante documenten de volgende inlichtingen te worden verstrekt: 
 
- de geometrische kenmerken van de verbindingen en van de afdichtingsringen; 
 
en in het voorkomend geval: 
 
- het toegepaste naspansysteem. 
 
 
9 KEURING VAN EEN LEVERING 
 
De bepalingen van PTV 100: § 9 zijn van toepassing evenals de volgende aanvullende bepaling bij 
PTV 100: § 9.3. 
 
9.3 Aantal en omvang van de monsterneming 
 
De hoeveelheid n is 50. 
 
De hoeveelheid m is 2. 
 
De levering en stapeling van de elementen gebeurt met voldoende voorzorgsmaatregelen opdat ze 
geen schokken of krachten zouden ondergaan die schadelijk kunnen zijn voor hun verder behoud 
(scheuren, afbrokkelingen, enz.). Inzonderheid worden ze tegen plotse temperatuurschommelingen 
beschermd teneinde scheurvorming tengevolge van grote temperatuurgradiënten te vermijden. 
 
Bij strengere waterdichtheidseisen worden de kokers voorzien van wachtwapeningen en worden de 
voegen met beton goed aangevuld, zodat de koker een perfecte waterdichte leiding vormt. Bij 
dergelijke lange kokerleidingen dient er om de 10 m een kokerelement te worden geleverd, rondom 
voorzien van een ingestorte PVC-voegband. 
 
Wanneer op de aanbestedingsdocumenten voorzien is in een bijkomende bescherming van de 
oppervlakken van de elementen, is de algemene regel dat ze aangebracht moet worden in de fabriek, 
waar ze worden vervaardigd. 
 
Op de elementen worden op de dag van vervaardiging onuitwisbaar de fabricagedatum, het 
fabrieksmerk, het fabricagetype en, in voorkomende gevallen, het keurmerk en de aanduiding “SR” 
(sulfaatweerstandbiedend cement) aangebracht. 
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Bijlage A 

 
Belastingsschema voor het bepalen van de conventionele gebruiksbelasting 

 
 
 
 
Voor de berekening van de mechanische sterkte van de kokerelementen wordt een blijvende 
gelijkmatig verdeelde belasting op de kokerelementen in beschouwing genomen die aangrijpt op de 
dekplaat. Er worden geen andere belastingen op de elementen in aanmerking genomen. 
 
Deze belastingswijze mag enkel in aanmerking genomen worden voor kokerelementen waarvan de 
inwendige breedte b1niet kleiner is dan de inwendige hoogte h1 (zie fig. A.1). 
 
Als belastingsschema geldt figuur A.1: 
 

 
Figuur A.1 – Belastingsschema 

 
Daarin is: 
 
pbd  = γppk de rekenwaarde van de gebruiksbelasting, 
 

met: 
 
pk de karakteristieke waarde van de blijvende gebruiksbelasting; 
 
γp = 1,35 de partiële veiligheidsfactor voor de blijvende belastingen; 
 

pe1d de rekenwaarde van het eigengewicht van de dekplaat; 
 
pe2d  de rekenwaarde van het eigengewicht van de dekplaat en van de wanden. 
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