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VOORWOORD 
 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) 21-501 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 productcertificatie van de ronde buizen van 
gewapend beton zonder inwendige druk in het kader van het Merk van overeenkomstigheid 
BENOR. 
 
Dit document wijzigt en vult de bepalingen aan van de norm NBN B 21-501, teneinde rekening te 
houden met recente verworvenheden van de normalisatie in de schoot van het Comité Européen de 
Normalisation en met de evolutie van de kwaliteitseisen die aan de voornoemde buizen worden 
gesteld. 
 
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 zal de onderhavige PTV worden ingetrokken 
of herzien. 
 
Het Comité voor het Merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft de 
PTV 21-501 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 21-501 geregistreerd ten titel 
van typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
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De inhoud van de norm NBN B 21-501 “Ronde buizen van gewapend beton zonder inwendige 
druk” (3e uitg. mei 1994) wordt als volgt aangepast en aangevuld: 
 
 
 
 
* Vervang de tekst met betrekking tot NBN T 32-002 in “Te raadplegen documenten” door: 
 
“NBN EN 681-1 - Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber - 1996” 
 
 
* Vervang de laatste alinea van § 3.2 door: 
 
“De ringen voldoen aan NBN EN 681-1. De ringen en, in het voorkomend geval het bijhorend 
glijmiddel, worden verplichtend geleverd door de fabrikant van de buizen.” 
 
 
* Voeg aan § 4.3.1 de volgende alinea toe: 
 
“Bij gebruik van stalen afstandshouders worden voorzieningen getroffen (bv. aanbrengen van 
kunststofdopjes) om roestvorming te voorkomen.” 
 
 
* Vervang § 5.5 door: 
 
“De fabrikant duidt de afmetingen aan van het spie- en mofeinde, van de uitwendige diameter van 
het spie-einde en de inwendige diameter van het mofeinde ter plaatse van de afdichtingsring in de 
verbinding, evenals de toegelaten afwijkingen op die afmetingen. 
 
Hij geeft tevens de maat- en vervormingskenmerken aan van de afdichtingsringen. 
 
De fabrikant waarborgt dat binnen de toegelaten afwijkingen op de afmetingen van de spie- en de 
mofeinden en van de afdichtingsringen, de door de ringen uitgeoefende reactiekrachten 
verenigbaar zijn met de sterktekenmerken van het mofeinde en met de waterdichtheidseisen van 
de norm.” 
 
 
* Vervang §§ 6.1 en 6.2 door: 
 
“6. UITZICHT EN STRUCTUUR 
 
 6.1 Toestand van het buisoppervlak 
 
 Het buisoppervlak vertoont geen gebreken die de mechanische sterkte, de waterdichtheid of 

de duurzaamheid van de buis in het gedrang brengen. 
 

Oppervlakkige holten zijn toegelaten voor zover: 
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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 produkt van de maximum diepte (zie a) en de oppervlakte van de kleinste 
omschreven rechthoek 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. 

 
Het nazicht van de toestand van het buisoppervlak geschiedt volgens 8.2. 

 
6.2 Toestand van het spie- en mofeinde 
 

Het uitwendig spie- en het inwendig mofoppervlak vertonen geen holten of scheurtjes, noch 
oneffenheden die de waterdichtheid van de verbinding in gevaar brengen. 

 
De binnenrand van het mofeinde en de buitenrand 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 binnendiameter 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 (fig. 0), niet groter is dan de kleinste van de volgende waarden: 

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

 

p

m = ½ (p + q)

q

 
fig. 0 
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Het nazicht van de toestand van het spie- en mofeinde geschiedt volgens 8.3.” 
 
 
* Voeg na § 6.3 de volgende paragraaf toe: 
 
“6.4 Afwerking en herstelling 
 

Het afwerken van de buizen is toegelaten als onderdeel van het fabricageproces of om 
desgewenst de volgens 6.1 en 6.2 toegelaten holten, haarscheurtjes en afbrokkelingen bij te 
werken. 

 
Het herstellen van structuurgebreken van het beton (zie 6.3) en van gescheurde buizen is 
niet toegelaten. 

 
De herstelling van andere gebreken is enkel toegelaten voor zover na de herstelling de 
overeenkomstigheid met de norm wordt bewezen.” 

 
 
* Vervang § 8.1.5 door: 
 
“Men gaat de afmetingen van het spie- en mofeinde na door meting op 1 mm nauwkeurig.” 
 
 
* Vervang §§ 8.2 en 8.3 door: 
 
“8.2 Nazicht van de toestand van het buisoppervlak 
 

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 meting aan een steekproefsgewijs gekozen meetzone met een oppervlak 
van 0,2 m2. 

 
Vooraleer de opening van haarscheurtjes te meten is het toegelaten de buis 24 uren in water 
onder te dompelen. 

 
Men gaat na of aan de eisen van 6.1 voldaan is en de eventuele afwerking of herstelling in 
overeenstemming is met 6.4. 

 
8.3 Nazicht van de toestand van het spie- en mofeinde 
 

Men meet aan het spie-en mofeinde van de buis de individuele en gecumuleerde lengte van 
de afbrokkelingen, evenals hun conventionele diepte op 1 mm nauwkeurig. 

 
Voor het overige geschiedt het nazicht volgens 8.2 

 
Men gaat na of aan de eisen van 6.2 voldaan is en de eventuele afwerking of herstelling in 
overeenstemming is met 6.4.” 
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* Voeg aan § 8.4 de volgende alinea toe: 
 
“Vooraleer de waterdruk aan te brengen, is het toegelaten de ineengeschoven buizen gedurende 
24 uur te bewaren gevuld met water. 
 
Elke twee buizen worden zodanig in elkaar geschoven dat in de verbinding de grootst en de 
kleinst mogelijke voegwijdte wordt verwezenlijkt. Daartoe worden voorafgaandelijk aan het 
ineenschuiven, de uiterste waarden van de inwendige mofdiameter en van de uitwendige 
spiediameter bepaald ter plaatse van de afdichtingsring in de verbinding (zie 5.5).” 
 
 
* Vervang de titel en de 1ste alinea van § 8.7 door: 
 
“8.7 Nazicht van de wapeningen en van de betonstructuur 
 

Men gaat op de brokstukken van de buis waarop de verbrijzelingsproef uitgevoerd werd na 
of de wapeningen en hun omhulling en de structuur van het beton voldoen aan de bepalingen 
van 4.3 en 6.3.” 

 
 
* Vervang de 3de laatste alinea van § 10.4.1 door: 
 
“Indien de resultaten van de controle van de beide buizen niet voldoen aan de eisen, wordt de 
partij geweigerd. 
 
Indien de resultaten van de controle van één buis niet voldoen aan de eisen, worden 
tegencontroles op elke buis van de twee andere monsters uitgevoerd.” 
 
 
* Vervang de titel en de 1ste alinea van § 10.4.2 door:  
 
“10.4.2 Controle van de mechanische en fysische kenmerken, van de wapeningen en van de 

structuur in het laboratorium 
 

De proeven ter controle van de mechanische en fysische kenmerken, van de 
wapeningen en van de structuur van de buizen (zie 8.4 t/m 8.7) worden in het 
laboratorium uitgevoerd nadat de resultaten van de controles volgens 10.4.1 bekend 
zijn. De proeven worden uitgevoerd op elke buis van het eerste monster (zie 10.3). 

 
Deze proeven omvatten, mits verzoek van de koper (zie 9), de controle van de ligging 
en de doorsnede van de wapeningen.” 

 
 
* Schrap de 3de alinea van § 10.4.2 
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* Vervang de 3de laatste alinea van § 10.4.2 door: 
 
“Indien de resultaten van de controle van de beide buizen niet voldoen aan de eisen, wordt de 
partij geweigerd. 
 
Indien de resultaten van de controle van één buis niet voldoen aan de eisen, worden 
tegencontroles op elke buis van de twee andere monsters uitgevoerd.” 
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