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TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN 
 
 
De uitgaven van de vermelde dokumenten zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de 
publikatie van deze PTV. Men dient zich steeds naar de recentste uitgaven te richten. 
 
Belgische Normen 
 
 
- NBN B 21-011 (1994) 

Ongewapend-betonbuizen zonder inwendige druk 
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V O O R W O O R D 
 
 
Deze Technische Voorschriften PROBETON (PTV) nr 104 werden opgesteld door het Technisch 
Komitee 1 "Produkten voor infrastruktuurwerken" van het Beheersorganisme voor de kontrole van 
de betonprodukten PROBETON v.z.w. met het oog op : 
 
- de standaardisatie van de technische voorschriften voor ronde draineerbuizen van beton; 
 
- de certifikatie BENOR van deze buizen op basis van de toepasselijke bepalingen van de 

onderhavige voorschriften. 
 
Dit dokument werd opgesteld in afwachting van de publikatie, op een later tijdstip, van een nieuwe 
Belgische norm waarin de onderhavige voorschriften geheel of gedeeltelijk zijn vervat. Onmiddellijk 
na publikatie 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 dokument 
en heeft ermee ingestemd dat voor de ronde draineerbuizen van beton 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 draineerbuizen van beton, 
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 ongewapend-betonbuizen met ligvlak en met de bovenste helft van poreus beton (buizen van 

poreus beton) en 
 
- ronde geperforeerde ongewapend-betonbuizen met of zonder ligvlak (geperforeerde betonbuizen) 
 
bestemd voor draineerleidingen. 
 
 
3 BUISVERBINDINGEN 
 
De verbinding van de buizen stemt overeen met een van de typen aangegeven in § 3.1 van 
NBN B 21-011. 
 
Het profiel van het spie- en het mofeinde van de buizen van het type 2 (buizen met uitwendige 
kraag) en van het type 3 (buizen met gemengde verbinding) en de afdichtingsringen zijn in 
overeenstemming met § 3.2 van NBN B 21-011. 
 
 
4 KENMERKEN VAN BUIZEN VAN POREUS BETON 
 
4.1 Algemeen 
 
De buizen van poreus beton voldoen aan de voorschriften van NBN B 21-011, met uitzondering van 
de voorschriften betreffende de waterdichtheid, en aan de hierna volgende afwijkende en/of 
aanvullende voorschriften. 
 
4.2 Beton 
 
De korrelverdeling van de granulaten en de samenstelling van het poreus beton zijn dusdanig dat de 
buizen voldoen aan 4.5 en 4.7. 
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4.3 Geometrische kenmerken 
 
4.3.1  Binnendiameter 
 
De fabrikagematen (in mm) van de binnendiameter di zijn : 
 
150, 200, 300, 400 en 500. 
 
De toelaatbare afwijkingen (in mm) van de werkelijke binnendiameter t.o.v. de fabrikagemaat zijn 
2,5 + 0,02 di in min en 0,025 di in meer. 
 
4.3.2  Nuttige lengte 
 
De fabrikagematen van de nuttige lengte lu worden vastgelegd door de fabrikant, met dien verstande 
dat lu ≥ 1 m. 
 
4.4 Uitzicht 
 
4.4.1  Toestand van de oppervlakken 
 
De bepalingen van § 6.1 sub b van NBN B 21-011 zijn niet van toepassing op het buisdeel van 
poreus beton. 
 
4.4.2  Toestand van de verbindingen 
 
De bepalingen van § 6.2 van NBN B 21-011 betreffende het uitwendig spie- en het inwendig 
mofoppervlak, de binnenrand van het mofeinde en de buitenrand van het spieëinde zijn niet van 
toepassing op buizen van het type 1 (buizen met mofverbinding op halve dikte). 
 
4.5 Weerstand tegen verbrijzeling 
 
De breuksterkte van de buizen is in overeenstemming met de bepalingen van tabel 1. 
 

Tabel 1 - Weerstand tegen verbrijzeling 
 

Fabrikagemaat binnendiameter Minimale breuksterkte 
di (mm) Pr (kN/m) 

150 
200 
300 
400 
500 

20 
23 
27 
32 
38 

 
4.6 Wateropslorping door onderdompeling 
 
De bepalingen van § 7.3 van NBN B 21-011 zijn niet van toepassing op het buisdeel van poreus 
beton. 
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4.7 Waterinfiltratie 
 
De waterinfiltratie wordt nagegaan volgens 6 en is in overeenstemming met de bepalingen van 
tabel 2. 
 

Tabel 2 - Waterinfiltratie per m nuttige lengte van de buis 
 

Fabrikagemaat binnendiameter Debiet 
di (mm) Q (l/s per m lengte) 

150 
200 
300 
400 
500 

7 ≤ Q ≤ 12 
9 ≤ Q ≤ 16 
14 ≤ Q ≤ 24 
19 ≤ Q ≤ 31 
24 ≤ Q ≤ 39 

 
 
5 KENMERKEN VAN GEPERFOREERDE BETONBUIZEN 
 
5.1 Algemeen 
 
De geperforeerde betonbuizen voldoen aan de voorschriften van NBN B 21-011, met uitzondering 
van de voorschriften betreffende de waterdichtheid, en aan de hierna volgende afwijkende en/of 
aanvullende voorschriften. 
 
5.2 Perforaties 
 
De perforaties bestaan uit ronde gaten met een diameter begrepen tussen 10 mm en 12 mm, die 
regelmatig zijn verspreid over 1/3 of 2/3 van de omtrek van de buis. Het patroon van de perforaties 
wordt vastgelegd door de fabrikant, met dien verstande dat de totale oppervlakte van de perforaties 
minstens 20 cm2 bedraagt per m nuttige lengte van de buis. 
 
De perforaties worden gevormd tijdens de vervaardiging van de buis. 
 
5.3 Uitzicht 
 
5.3.1  Toestand van de oppervlakken 
 
De bepalingen van § 6.1 sub b van NBN B 21-011 zijn niet van toepassing. 
 
De perforaties zijn regelmatig van vorm en afmetingen en vertonen geen bramen of uit de wand 
uitstekende randen. 
 
5.3.2  Toestand van de verbindingen 
 
De bepalingen van § 6.2 van NBN B 21-011 betreffende het uitwendig spie- en het inwendig 
mofoppervlak, de binnenrand van het mofeinde en de buitenrand van het spieëinde zijn niet van 
toepassing op buizen van het type 1 (buizen met mofverbinding op halve dikte). 
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6 WATERINFILTRATIEPROEF 
 
6.1 Apparatuur 
 
De proefinstallatie (fig. 1) omvat in hoofdzaak : 
 
- Een reservoir waarin water op een konstant niveau kan worden gehouden en waarin de te 

beproeven buis horizontaal kan worden opgesteld. Een zijwand van het reservoir is voorzien van 
een opening, waarin een verwisselbare stalen plaat past met een ronde opening waarvan de 
diameter overeenstemt met de binnendiameter van de te beproeven buis. 

 
- Een met rubber beklede volle stalen plaat voor de waterdichte afsluiting van een uiteinde van de 

te beproeven buis. 
 
- Een waterreservoir met een inhoud van ongeveer 3 m3 voor de opvang van het water dat in de te 

beproeven buis is gedrongen. 
 

 
Fig. 1 - Installatie voor de waterinfiltratieproef 

 
- Een pompinstallatie voor het opvoeren van water van het waterreservoir naar het reservoir waarin 

de te beproeven buis is opgesteld. De installatie omvat minstens 2 stuwleidingen, die zo nodig in 
parallel kunnen werken. De leidingen zijn voorzien van afsluiters, die een nauwkeurige regeling 
van het debiet toelaten, en van tellers die het ogenblikkelijk debiet aangeven. 

 
6.2 Uitvoering van de proef 
 
- De te beproeven buis wordt horizontaal opgesteld, zodanig dat één uiteinde aansluit aan de 

passende opening van de plaat die past in de zijwand van het reservoir. De voegen tussen 
zijwand, plaat en buis worden volledig afgedicht. De met rubber beklede plaat wordt tegen het 
ander uiteinde van de buis aangedrukt en bevestigd, zodanig dat enkel waterinfiltratie door de 
buiswand mogelijk is. 
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- De pompinstallatie wordt in werking gesteld en het waterdebiet wordt zo geregeld dat het niveau 

van het water zich 300 mm boven de as van de te beproeven buis instelt gedurende minstens 30 s. 
Het debiet Q wordt afgelezen en uitgedrukt in l/s per m nuttige lengte van de buis. 

 
 
7 KEURING VAN EEN LEVERING 
 
7.1 Algemeen 
 
De keuring van ronde draineerbuizen van beton gebeurt overeenkomstig § 10 van NBN B 21-011 en 
de hierna volgende aanvullende voorschriften. 
 
7.2 Bemonstering van buizen van poreus beton 
 
Het aantal en de omvang van de bemonstering zijn in overeenstemming met § 10.3 van 
NBN B 21-011, met dien verstande dat een monster 3 buizen omvat. 
 
7.3 Kontrole van buizen van poreus beton 
 
De kontrole van de maat-, vorm- en aspektkenmerken en de kontrole van de mechanische kenmerken 
en van de struktuur gebeuren overeenkomstig § 10.4 van NBN B 21-011, op 2 willekeurig gekozen 
buizen per monster. 
 
De kontrole van de waterinfiltratie gebeurt op elke buis van het monster. 


