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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 
 
 
De uitgaven van de vermelde documenten zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de 
publicatie van deze PTV. Men dient zich steeds naar de recentste uitgaven te richten. 
 
Belgische Normen 
 
- NBN B 15-001 (1992) 

Beton - Prestaties, productie, verwerking en conformiteitscriteria 
 
- NBN B 15-209 (1968) (+ Addendum 1) 

Proeven op beton - Nemen van proefstukken uit verhard beton  
 
- NBN B 15-220 (1990) 

Proeven op beton - Bepaling van de druksterkte 
 
- NBN B 21-501 (1994) 

Ronde buizen van gewapend beton zonder inwendige druk 
 
- NBN-EN 10025 (1990) 

Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal - Technische 
leveringsvoorwaarden 

 
- NBN-EN 10029 (1991) 

Warmgewalste plaat van 3 mm of dikker - Toleranties op afmetingen, vorm en massa 
 
- NBN-EN 10088-2 (ontwerp) 

Roestvrije staalsoorten - Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor plaat en band 
voor algemeen gebruik 

 
- NBN I 07-001 (1986) 

Metalen bekledingen - Bescherming tegen corrosie door thermisch verzinken van 
ferrometalen - Grondbeginselen 

 
- NBN I 07-002 (1986) 

Metalen bekledingen - Bescherming tegen corrosie door thermisch verzinken van 
ferrometalen - Voorschriften 

 
- NBN I 07-004 (1986) 

Metalen bekledingen - Bescherming tegen corrosie door thermisch verzinken van 
ferrometalen - Meting van de zinklaagdikte - Methode met magnetische laagdiktemeter 
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V O O R W O O R D 
 
 
Deze Technische Voorschriften PROBETON (PTV) nr. 103 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 ronde buizen van gewapend beton 

zonder inwendige druk voor doorpersingen; 
 
- de certificatie BENOR van deze buizen op basis van de toepasselijke bepalingen van de 

onderhavige voorschriften. 
 
Dit document werd opgesteld in afwachting van de publicatie, op een later tijdstip, van een 
nieuwe Belgische norm waarin de onderhavige voorschriften geheel of gedeeltelijk zijn vervat. 
Onmiddellijk na publicatie van deze nieuwe norm zullen de onderhavige PTV worden ingetrokken 
of herzien. 
 
Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft deze PTV erkend als een normatief 
document en heeft ermee ingestemd dat voor de ronde buizen van gewapend beton zonder 
inwendige druk voor doorpersingen het merk van overeenkomstigheid BENOR wordt ingesteld. 
De overeenkomstigheid van de buizen heeft enkel betrekking op de eisen van de onderhavige PTV 
en die van de Belgische normen waarnaar verwezen wordt. 
 

____________ 
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1 ONDERWERP 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) geven de kenmerken van de ronde buizen van gewapend 
beton voor doorpersingen, de eisen waaraan deze kenmerken moeten voldoen, evenals de meet- 
en proefmethoden om deze kenmerken te bepalen. 
 
Deze PTV verstrekken tevens de keuringsbeschikkingen. 
 
 
2 TOEPASSINGSGEBIED 
 
Deze PTV zijn van toepassing op ronde buizen van gewapend beton zonder ligvlak, bestemd voor 
het aanleggen van leidingen met vrije afvoer volgens de techniek van het doorpersen. 
 
 
3 KENMERKEN 
 
3.1 Algemeen 
 
De ronde buizen van gewapend beton voor doorpersingen voldoen aan de voorschriften van NBN 
B 21-501 en aan de hierna volgende afwijkende en/of aanvullende voorschriften. 
 
3.2 Buisverbindingen 
 
3.2.1  Verbindingstypen 
 
De verbinding van de buizen stemt overeen met een van de volgende typen: 
 
- Type A: type met losse mof (fig. 1): 
 

De verbinding wordt gevormd door twee spie-einden in de wanddikte van de buis, die passen 
in een niet verankerde mof. 

 
 

 
 

Fig. 1 - Verbinding met losse mof (voorbeeld) 
 

De toepassing van het verbindingstype A wordt beperkt tot buizen met binnendiameter di £ 
2000 mm. 
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- Type B: type met vaste mof (fig. 2): 
 

De verbinding wordt gevormd door een spieëinde in de wanddikte van de buis, dat past in een 
mof die over minstens 80 mm aan het buiseinde is verankerd. 

 

 
 

Fig. 2 - Verbinding met vaste mof (voorbeeld) 
 
Het profiel van de spie-einden is speciaal ontworpen voor het gebruik van afdichtingsringen van 
compact elastomeer en de verbinding van de buizen is zodanig dat de afdichtingsringen zich niet 
kunnen verplaatsen tijdens het persen. 
 
3.2.2  Moffen 
 
Het materiaal van de moffen stemt overeen met een van de volgende typen: 
 
- Type 1: plaatstaal Fe 360 B overeenkomstig NBN-EN 10025, dat aan alle zijden thermisch 

verzinkt is overeenkomstig NBN I 07-001 en -002; 
 
- Type 2: plaatstaal Fe 360 B overeenkomstig NBN-EN 10025, dat aan alle zijden is bekleed 

met een beschermingslaag van zuiver epoxyhars of van een mengsel van vulstoffen, teer en 
epoxyhars, waarbij het epoxyhars minstens 30 % van de massa van het mengsel uitmaakt; de 
totale laagdikte is minstens 0,3 mm in het geval van zuiver epoxyhars en minstens 0,4 mm in 
het ander geval; 

 
- Type 3: roestvrij plaatstaal overeenkomstig NBN-EN 10088 - Deel 2. 
 
Het thermisch verzinken van vaste moffen van het type 1 wordt uitgevoerd nadat alle 
verankeringsvoorzieningen zijn aangebracht. 
 
Beschadigingen opgetreden na het beschermen tegen corrosie van moffen van het type 1 of 2 
worden hersteld met behulp van zuiver epoxyhars of van een mengsel van vulstoffen, teer en 
epoxyhars, waarbij het epoxyhars minstens 30 % van de massa van het mengsel uitmaakt. 
 
3.2.3  Hulpstukken 
 
Plaatstalen hulpstukken ten behoeve van buisverbindingen (b.v. ter plaatse van tussenstations) 
worden verplichtend geleverd door de fabrikant van de buizen. 
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3.3 Beton 
 
3.3.1  Samenstelling 
 
Het cementgehalte bedraagt tenminste 350 kg/m3 beton. 
 
3.3.2  Druksterkte 
 
De druksterkte en de sterkteklasse van het beton zijn gedefinieerd in overeenstemming met § 
7.3.1.1 van NBN B 15-001. 
 
De sterkteklasse van het beton wordt vastgelegd door de fabrikant, maar is niet lager dan C 
35/45. De sterkteklasse van het beton van buizen met verminderde wanddikte (b.v. toegepast ter 
plaatse van tussenstations) is niet lager dan voornoemde door de fabrikant vastgelegde 
sterkteklasse. 
 
De druksterkte wordt nagegaan volgens 4.4. 
 
3.4 Wapeningen 
 
De wapeningen zijn overeenkomstig § 4.3.1 van NBN B 21-501, met dien verstande dat een 
ovaalvormige wapening niet is toegelaten. 
 
Aan elk buiseinde lopen de hoepels of windingen door tot op een afstand van het uiteinde die niet 
groter is dan de helft van de wanddikte met een maximum van 40 mm. Behoudens 
rechtvaardiging van een andere schikking door de fabrikant, is over een afstand van 300 mm van 
elk uiteinde de afstand van de hoepels of de spoed van de windingen niet groter dan 40 mm en de 
diameter van die wapening niet kleiner dan deze van de wapening op grotere afstand van de 
uiteinden. 
 
De wapeningen van buizen met verminderde wanddikte (b.v. toegepast ter plaatse van 
tussenstations) zijn in overeenstemming met de verminderde hefboomsarm van de inwendige 
krachten. 
 
3.5 Geometrische kenmerken 
 
3.5.1  Geometrische kenmerken van de buizen 
 
3.5.1.1 Buitendiameter 
 
De fabricagemaat van de buitendiameter wordt vastgelegd door de fabrikant. 
 
De afwijkingen van de werkelijke buitendiameter t.o.v. de fabricagemaat zijn in overeenstemming 
met de bepalingen van tabel 1. 
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Tabel 1 - Toelaatbare afwijkingen van de buitendiameter 
 

Binnendiameter Toelaatbare afwijking van de buitendiameter 

di (mm) (mm) 

 
di ≤ 1500 

1500 < di ≤ 2500 
2500 < di ≤ 3200 

 
± 4 
± 5 
± 6 

 
3.5.1.2 Spie-einden 
 
De fabricagematen van het spie-einde, evenals de toelaatbare afwijkingen op deze maten worden 
vastgelegd door de fabrikant, met inachtname van 3.5.3. 
 
3.5.1.3 Haaksheid 
 
De afwijkingen van de haaksheid van de eindvlakken, gemeten over de diameter en over de 
wanddikte, zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2. 
 

Tabel 2 - Toelaatbare afwijkingen van de haaksheid 
 

Binnendiameter Toelaatbare afwijking van de haaksheid 

 over de diameter over de wanddikte 

di (mm) (mm) (mm) 

di ≤ 1000 
1000 < di ≤ 1500 
1500 < di ≤ 2000 
2000 < di ≤ 2500 
2500 < di ≤ 3200 

4 
5 
6 
7 
8 

2 
3 
3 
4 
4 

 
Voor een eindvlak dat niet haaks staat op de as van de buis gelden de bepalingen van tabel 2 
betreffende de afwijkingen van de haaksheid gemeten over de diameter voor de grootste afstand 
tussen het uiteinde van de buis en een vlak dat met de as van de buis een vastgelegde hoek vormt 
en raakt aan de buis. 
 
3.5.1.4 Rechtheid 
 
De afwijking van de rechtheid van het inwendig buisoppervlak is in overeenstemming met § 5.7 
van NBN B 21-501. 
 
De afwijking van de rechtheid van het uitwendig buisoppervlak is niet groter dan 0,003 lu met een 
maximum van 5 mm, waarbij lu de nuttige fabricagelengte in mm aangeeft. 
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3.5.2  Geometrische kenmerken van de moffen 
 
De fabricagematen worden vastgelegd door de fabrikant, met dien verstande dat de fabricagemaat 
van de buitendiameter van de mof niet groter is dan de buitendiameter van de buizen. 
 
Behoudens verantwoording van andere maten door de fabrikant, zijn de fabricagematen van de 
breedte b en van de dikte e in overeenstemming zijn met de bepalingen van tabel 3 of tabel 4. 
 

Tabel 3 - Losse mof - Fabricagematen 
 

Binnendiameter buis Fabricagemaat 

di (mm) b (mm) e (mm) 

di ≤ 1000 

1000 < di ≤ 2000 

≥ 140 

≥ 150 

≥ 6 

≥ 6 

 
Tabel 4 - Vaste mof - Fabricagematen 

 
Binnendiameter buis Fabricagemaat 

di (mm) b (mm) e (mm) 

di ≤ 1000 

1000 < di ≤ 1500 

1500 < di ≤ 3000 
di = 3200 

≥ 150 

≥ 180 

≥ 220 

≥ 220 

≥ 6 

≥ 6 

≥ 8 

≥ 10 

 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke buitendiameter t.o.v. de fabricagemaat worden 
vastgelegd door de fabrikant, met inachtneming van 3.5.3. 
 
De afwijkingen van de werkelijke breedte en dikte t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen 
zijn in overeenstemming met de bepalingen van NBN-EN 10029. 
 
3.5.3  Geometrische kenmerken van de buisverbindingen 
 
De geometrische kenmerken van de buisverbindingen zijn zodanig dat, binnen de toelaatbare 
afwijkingen op de fabricagematen van de spie-einden van de buizen, van de moffen en van de 
afdichtingsringen, de samendrukking van die ringen, behoudens verantwoording van andere 
grenswaarden door de fabrikant, niet kleiner is dan 20 % en niet groter dan 50 %. 
 
De fabrikant legt voor elke toegepaste binnendiameter en lengte van de buis en breedte van de 
mof de minimale waarde vast van de kromtestraal van de volgens de techniek van het doorpersen 
aan te leggen leiding. 
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3.6 Waterdichtheid 
 
De waterdichtheid van twee verbonden buizen, voorzien van een afdichtingsring, is in 
overeenstemming met § 7.1 van NBN B 21-501 bij de door de fabrikant opgegeven maximale 
hoekverdraaiing. 
 
3.7 Weerstand tegen verbrijzeling 
 
De sterktereeks wordt vastgelegd door de fabrikant. Hogere sterktereeksen dan 135 zijn 
toegelaten, op voorwaarde dat een verschil in sterkte bestaat van minstens 20 %. 
 
3.8 Toelaatbare perskracht 
 
De maximale kracht die tijdens het doorpersen op de buiseinden mag worden uitgeoefend wordt 
aangegeven door de fabrikant (zie Bijlage A). 
 
 
4 MEET- EN PROEFMETHODEN 
 
4.1 Nazicht van de bescherming tegen corrosie van de moffen 
 
De totale laagdikte van de beschermingslaag wordt bepaald door meting volgens NBN I 07-004. 
Er worden minstens 10 diktemetingen verricht per mof. 
 
4.2 Nazicht van de geometrische kenmerken van de buizen 
 
4.2.1 Buitendiameter 
 
Het nazicht van de buitendiameter gebeurt zoals voor de binnendiameter volgens § 8.1.1 van 
NBN B 21-501. 
 
4.2.2 Haaksheid 
 
De op de diameter betrokken haaksheid van de eindvlakken wordt nagegaan volgens § 8.1.6 van 
NBN B 21-501. 
 
De op de wanddikte betrokken haaksheid van de eindvlakken wordt nagegaan ter plaatse van twee 
diametraal tegenover elkaar gelegen plaatsen van elk eindvlak. Het nazicht geschiedt door één van 
de benen van een winkelhaak volgens een beschrijvende van de inwendige buiswand te plaatsen 
en het andere, dat minstens even lang is als de wanddikte van de buis, in contact te brengen met 
het eindvlak en vervolgens op 1 mm nauwkeurig de grootste afstand te meten tussen dit been en 
het eindvlak. De individuele meetresultaten worden vergeleken met de toelaatbare afwijkingen 
van de haaksheid over de wanddikte. 
 
De hoekvastheid van een eindvlak dat niet haaks staat op de as van de buis wordt nagegaan 
volgens een methode voorgesteld door de fabrikant en aanvaard door PROBETON. 
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4.2.3 Rechtheid 
 
De rechtheid van het inwendig buisoppervlak en van het uitwendig buisoppervlak wordt nagegaan 
volgens § 8.1.7 van NBN B 21-501. 
 
4.3 Nazicht van de geometrische kenmerken van de moffen 
 
4.3.1 Buitendiameter 
 
De buitendiameter wordt bepaald door meting op 1 mm nauwkeurig van de buitenomtrek, in het 
midden van de mofbreedte. De afwijking van het meetresultaat t.o.v. de fabricagemaat wordt 
vergeleken met de toelaatbare afwijkingen. 
 
4.3.2 Breedte 
 
De breedte wordt viermaal bepaald door metingen op 0,5 mm nauwkeurig, langs op gelijke 
afstand van elkaar gelegen beschrijvenden van de mof. De afwijkingen van de individuele 
meetresultaten t.o.v. de fabricagemaat worden vergeleken met de toelaatbare afwijkingen. 
 
4.3.3 Dikte 
 
De dikte wordt viermaal bepaald door metingen op 0,1 mm nauwkeurig, op gelijke afstand van 
elkaar volgens de omtrek van de mof gelegen plaatsen. De afwijkingen van de individuele 
meetresultaten t.o.v. de fabricagemaat worden vergeleken met de toelaatbare afwijkingen. 
 
4.4 Nazicht van de betondruksterkte 
 
De druksterkte van het beton wordt bepaald volgens NBN B 15-220 op 3 proefcilinders ontnomen 
door boren aan de te beproeven buis. De ontneming geschiedt in overeenstemming met 
NBN B 15-209. 
 
De afmetingen van de cilinders zijn ∅  113 mm x 100 mm. Indien die afmetingen niet kunnen 
gerealiseerd worden, zijn de afmetingen van de cilinders ∅  50 mm x 56 mm. 
 
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 tot de druksterkte gemeten 
aan kubussen met 150 mm zijde de sterkte gemeten aan cilinders ∅  113 mm x 100 mm 
vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,93 en de sterkte gemeten aan cilinders ∅  50 mm x 56 mm 
vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,05. 
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5 KEURING VAN EEN LEVERING 
 
5.1 Algemeen 
 
De keuring van ronde buizen van gewapend beton voor doorpersingen gebeurt overeenkomstig 
§ 10 van NBN B 21-501 en de hierna volgende aanvullende voorschriften. 
 
5.2 Bemonstering 
 
Per partij buizen worden evenveel moffen ontnomen als buizen. 
 
5.3 Controles 
 
5.3.1  Controle van de moffen 
 
De metingen en waarnemingen ter controle van de kenmerken van de bescherming tegen corrosie 
van de staalplaat (zie 3.2.2) en van de geometrische kenmerken van de moffen (zie 3.5.2) worden 
uitgevoerd onmiddellijk na de bemonstering; de controles geschieden op elke mof van het 
monster. 
 
De beoordeling van de resultaten van de controles gebeurt zoals voor de resultaten van de 
controle van de maat-, vorm- en aspectkenmerken van de buizen. 
 
5.3.2  Controle van de betondruksterkte 
 
De proeven ter controle van de betondruksterkte (zie 4.4) worden in het laboratorium uitgevoerd 
nadat de resultaten van de controle van de maat-, vorm- en aspectkenmerken van de buizen 
bekend zijn. De proeven worden uitgevoerd op elke buis van het monster. 
 
De beoordeling van de resultaten van de controle van de betondruksterkte gebeurt samen met de 
resultaten van de controle van de mechanische en fysische kenmerken en van de structuur van de 
buizen. 
 
6 TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN - MERKEN 
 
Ter aanvulling van de aanduidingen volgens § 9 van NBN B 21-501 zijn de buizen ook voorzien 
van de aanduiding van de toelaatbare perskracht (zie 3.8). 
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BIJLAGE A 
 
Berekening van de toelaatbare perskracht 
 
 
De kracht die tijdens het doorpersen op de buiseinden mag worden uitgeoefend is afhankelijk van 
de karakteristieke druksterkte van het beton en van de oppervlakte van de gedrukte 
voegdoorsnede. 
 

De door de fabrikant aangegeven maximale toelaatbare perskracht (zie 3.8) 
0 cdF  =  

1
2

.A.f
 stemt 

overeen met een spanningstoestand waarbij één punt van de voeg- 
doorsnede spanningsloos is en de drukspanning in het diametraal tegenovergelegen punt gelijk is 
aan fcd (zie fig. A.1: voeg niet open). 
 
 

 
 

Fig. A.1 - Gedrukte voegdoorsnede en spanningsdiagram 
 
 
Daarbij is: 
 

. 
A =  

4
.(d  -  d )e

2
i
2π

 de oppervlakte van de gedrukte voegdoorsnede (zie fig. A.2); 
 
. fcd = 0,6.fck cube de rekenwaarde van de betondruksterkte, met fck cube de karakteristieke 

druksterkte behorend bij de door de fabrikant vastgelegde sterkteklasse van het beton (zie 
3.3.2). 
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Fig. A.2 - Afmetingen voegdoorsnede 
 
 
Met een grotere excentriciteit van de perskracht stemt een spanningstoestand overeen waarbij een 
deel van de voegdoorsnede spanningsloos is en de spanning in het meest gedrukte punt gelijk is 

aan fcd (zie fig. A.1: voeg open). In dit geval is de toelaatbare perskracht F =  e.F0  met e een 
excentriciteitsfactor waarvan de waarde wordt bepaald door de afmetingen di en de van de 
voegdoorsnede en door de hoogte z van het gedrukte deel van die doorsnede (zie fig. A.3). 
 

 
Fig. A.3 - Excentriciteitsfactor 


