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Ecologische aspecten

Kunststofbuizen en buisonderdelen uit 
kunststof vereisen voor hun productie, transport 
en plaatsing minder energie dan dergelijke uit
ander materiaal.
Snijafval van buizen dat tijdens de verwerking en
montage ontstaat, kan worden teruggenomen. 
Uit dit afval kunnen nieuwe buizen voor andere 
toepassingen of andere producten worden 
gemaakt. De onproblematische verbranding van
polyethyleen maakt het mogelijk ook uit sterk 
verontreinigde buizen de hoge energiewaarde
terug te winnen.

Polyethyleen als grondstof

Polyethyleen PE80 en PE100 zijn thermoplastische
kunststoffen en worden gekenmerkt door :
- Een hoge viscositeit en scheurvastheid
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Een hoge bestendigheid tegen het optreden 

van spanningsscheuren
- Een goede ver- en bewerkbaarheid, in het 

bijzonder een ideale lasbaarheid

Fysieke eigenschappen

Typische eigenschappen van de polyethyleen-
grondstoffen PE80 en PE100. De waarden kunnen
telkens naargelang het soort materiaal afwijken van
deze waarden (richtwaarden)

Algemeenheden

Deze montagehandleiding werd gepubliceerd door
Kabelwerk EUPEN AG. Het doel van de handleiding
bestaat erin binnen dit domein bestaande technische
gegevens en handelingsrichtlijnen naar best vermo-
gen samen te stellen.
Ondanks nauwkeurig onderzoek kan uitgever niet
aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de
inhoud van onderhavige publicatie. 

De verwerking en de montage van EUCALENE-PE-
buizen evenals van fittingen uit polyethyleen (PE80 en
PE100) mogen enkel worden toevertrouwd aan buis-
montagefirma’s die beschikken over een DVGW-attest
conform het DVGW-werkblad GW 301 „procedure voor
de toekenning van het DVGW-attest voor buismonta-
gefirma‘s“. Voor de bouwwerkzaamheden dienen
monteurs te worden ingezet, die volgens het DVGW-
informatieblad GW 330 „leer- en keuringsplan voor 
PE-lassers“ zijn opgeleid.
De uitvoering van de werkzaamheden dient door een
persoon die toezicht houdt op het laswerk te worden
gecontroleerd die hiervoor gemachtigd is volgens het
DVGW-informatieblad GW 331 „leer- en keuringsplan
voor PE-laswerktoezicht‘. Bij de montage van leidingen
dienen de aanvullende technische voorschriften van
de netbeheerders (opdrachtgevers) te worden 
nageleefd. Bovendien dienen de voorschriften ter 
preventie van ongevallen, de arbeidsinspectie en
eventuele andere betrokken instanties in de 
respectieve landen te worden nageleefd.
Bij werkzaamheden op plaatsen met verkeer dient het
verkeersreglement strikt te worden nageleefd en dit
met het oog op de veiligheid van werkplekken op
straat. Indien opdrachten in overeenstemming met de
Duitse VOB-richtlijn worden verleend, dienen de
VOB/C „algemene technische voorwaarden voor
bouwwerkzaamheden” te worden nageleefd. 

Toepassingsgebied

Bij de montage van buizen en fittingen overeenkom-
stig EN12201, DIN 8074 en DIN 8075 zijn de voorschrif-
ten van deze montagehandleiding van toepassing.

Eigenschappen Eenheid PE80 PE100

Dichtheid bij 23°C g/cm³ 0,93…0,96 0,95…0,97

Smeltindex MFR190/5 g/10 min 0,3…0,8 0,2…0,55

Vloeispanning MPa 18…22 22…25

E-module (trek) MPa 650…1000 1000…1400

Trek-kruipmodule (1 u) MPa 300…500 500…550

Trek-kruipmodule (1000 u) MPa 190…280 250…300

Vereiste minimumvastheid
(Kruipsterkte bij interne 
druk 20°C, 50 jaar)

MPa Min.8 Min.10
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Fysiologische en toxicologische eigenschappen

De voor drinkwater gebruikte buizen en buisonder-
delen en hun grondstoffen zijn absoluut veilig, 
hetgeen door onafhankelijke en erkende instituten
wordt bevestigd ( bijv.. Belgaqua, TZW, ….).
Polyethyleenbuizen kunnen in alle soorten onder-
grond als drinkwaterleidingen worden gebruikt.
Bij sterk verontreinigde bodems dient geval per
geval te worden nagekeken of de buizen en 
buisonderdelen geschikt zijn.

Slijtvastheid

De slijtagewaarden van polyethyleenbuizen voor
het transport van zand of gelijkaardige vaste 
stoffen zijn veel kleiner dan bij traditionele grond-
stoffen. Zo is de slijtage bij polyethyleenbuizen 
ongeveer 6 keer kleiner dan bij stalen buizen.
Ook in vergelijking met andere kunststoffen 
hebben polyethyleenbuizen de laagste slijtage-
waarden.

Gedrag bij bevriezing

Polyethyleenbuizen worden door de volumetoe-
name wanneer water tot ijs bevriest niet 
beschadigd. Buisfittingen en in het bijzonder 
leidingsonderdelen uit metaal kunnen echter in
dergelijke gevallen beschadigd worden.
Waterleidingen dienen daarom altijd vorstbesten-
dig te worden geplaatst.

Buizenserie / SDR-klasse

Polyethyleenbuizen zijn wat hun afmetingen 
betreft (buitendiameter en wandsterkte) volgens
ISO 4065 in buizenseries ingedeeld. Buizen van 
dezelfde buizenserie vertonen dezelfde 
verhouding wat de buitendiameter van de buis 
tot de wanddikte betreft. Hetzelfde materiaal, 
met dezelfde classificering is gelijk belastbaar. 
Dit is ook van toepassing op buisonderdelen.

Kruipsterkte

De ongetwijfeld belangrijkste eigenschap van 
PE80- en PE100- buizen is de kruipsterkte bij interne
druk. Het betreft hier de minimale levensduur van een
buis dan wel een buisonderdeel dat onder interne
druk staat. Deze produceert in de buiswand een 
spanning. De bijbehorende sterkte wordt berekend 
op basis van de interne druk en de buisafmetingen,
d.w.z. de gemiddelde diameter en de wanddikte. 
De kruipsterkte hangt bovendien af van de 
temperatuur en het medium binnenin de buis.
Van doorslaggevend belang voor de berekening is de
kruipsterkte na een gebruik van 50 jaar bij 20°C, 
waarbij water als doorstroommedium wordt gebruikt.
Gezien de verschillende toepassingsgebieden wordt
rekening gehouden met een zogenaamde coëfficiënt
voor totaalgebruik (veiligheidsfactor).

Op basis van de ervaringen van de laatste 50 jaar 
en wetenschappelijke berekeningen kan worden 
uitgegaan van een gebruiksduur van ten minste 
100 jaar.

Typische curves met betrekking tot de kruipsterkte
voor PE80 en PE100 bij 20°C

Chemische bestendigheid

Polyethyleen PE80 en PE100 vertonen een uitstekende
bestendigheid tegen chemicaliëns en andere media
van verschillende aard en samenstelling.
Elektrochemische processen die bij metalen tot 
corrosie leiden, komen bij polyethyleen niet voor.
U kunt nagaan voor welke media buizen uit 
polyethyleen geschikt zijn aan de hand van de 
uitgebreide bestendigheidslijsten (ISO/TR 10358,
DIN8075 bijlage 1).
Voor meer inlichtingen kunt u steeds contact 
opnemen.



Waterslag

Waterslag is voor polyethyleenbuizen doorgaans 
onschadelijk zolang de gemiddelde spanning de
maximaal toegelaten bedrijfsdruk niet overschrijdt,
d.w.z. bijvoorbeeld voor een PE100-buis van de
S5/SDR11 serie met een maximale bedrijfsdruk van
16,0 bar bij 20°C mag de gemiddelde druk niet meer
bedragen dan 16,0 bar. De drukamplitude mag in dit
geval niet meer bedragen dan 16,0 bar.
De omvang van de drukamplitude voor water bij
20°C en voor polyethyleenbuizen wordt berekend
met behulp van de volgende vergelijking (afleiding
van de Joukowsky-formule):

Ps = drukamplitude in bar
v = stroomsnelheid van het water in m/s
dm = gemiddelde buisdiameter (De - e) in mm
e = wandsterkte van de buis in mm.

Belasting door interne onderdruk

Voor met vacuüm werkende buisleidingen en 
waterleidingen waarbij tijdens het uitschakelen 
van de pompen of het sluiten van kleppen onder-
druk kan ontstaan is een controle van de sterkte ten
opzichte van de interne onderdruk noodzakelijk.
Bij een buiswandtemperatuur van niet meer dan
20°C zijn de polyethyleenbuizen uit PE80 en PE100
van de buizenserie S5/SDR11 vacuümveilig.
Deze houden stand tegen externe overdruk tot 1,6
bar bij een werkingsduur van 50 jaar.
Buizen van de serie S8/SDR17 kunnen voor een 
permanente onderdruk tot -0,4 bar worden 
gebruikt (veiligheidsfactor 2,0).
Bij hogere buiswandtemperaturen en/of 
buisvervormingen neemt de onderdrukvastheid af.

5

De buizenserie S is door de volgende formule 
gedefinieerd :

S= buizenserie
De = buitendiameter
e = wandsterkte

De SDR-klasse is door de volgende formule 
gedefinieerd:

SDR = Standard dimension ratio

De verhouding tussen het buizenseriegetal S en SDR:

Maximaal toegelaten bedrijfsdruk

De maximale bedrijfsdruk die geldt voor waterleidin-
gen en waterleidingnetwerken worden in de 
SDR-serie in tabel 1 vermeld in functie van het 
materiaal.
Tabel 1: maximaal toegelaten bedrijfsbedrijfsdruk voor
buizen en buisfittingen bij een temperatuur van 20°C

De samenhang tussen de buisafmetingen, de toegela-
ten theoretische spanning, de veiligheidsfactor en 
de toegelaten bedrijfsdruk vertoont de volgende 
verhouding:

PN = toegelaten bedrijfsdruk in bar.
σ = berekeningsspanning in MPa of N/mm²
c = veiligheidsfactor 1,25 

(volgens EN12201 – medium water)
S = buizenseriegetal
e = wandsterkte in mm
de = buitendiameter in mm

S = De-e
2 . e

S = SDR – 1
2

PN = 10 . σs
c . S

SDR = De
e

SDR = 2 . S +1

Buizenserie PE80 PE100
SDR7,4 S3,2 PN20 PN25
SDR9 S4 PN16 PN20
SDR11 S5 PN12,5 PN16
SDR13,6 S6,3 PN10 PN12,5
SDR17 S8 PN8 PN10
SDR21 S10 PN6 PN8
SDR26 S12,5 PN5 PN6
SDR33 S16 PN4 PN5
SDR41 S20 PN3,2 PN4

PN = 20 . e . σs
e . (De – e)

Ps = 14,49 . V  (in bar)

√1+ 1,25 . dm
e
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De bij verhinderde uitzetting door warmte of 
krimping optredende langskrachten op de 
bevestiging wordt als volgt berekend:

Ft = langskracht, thermisch veroorzaakt, in N.
Ar = ringoppervlakte van de buiswand in mm²
∆T = temperatuurverschil in °K.
α = thermische lengtewijzigingscoëfficiënt 

(voor PE = 0,2 mm/m/°K).
Ec = gemiddelde kruipmodule in MPa resp. N/mm².

Voor PE tussen -20°C en °°C : Ec = 950 MPa, 
tussen 0°C en 20°C: EC = 640 MPa)

Ar = ringoppervlakte van de buiswand in mm²
De = externe diameter in mm
Di = interne diameter in mm

Plaatsbepaling

De plaats van EUCALENE-PE-buizen kan achteraf 
met behulp van elektronische buisdetectieappara-
tuur worden bepaald. Niettemin is een nauwkeurige
meting aangeraden. Voor zover een plaatsbepaling
achteraf wenselijk is, dient u detectietape te 
gebruiken.
Lekken in kunststofleidingen kunnen met 
geluidsdetectietoestellen worden gelokaliseerd.
Moderne detectiesystemen, die de correlatieme-
thode gebruiken, geven nauwkeurigere resultaten.

Transport en opslag van de buisonderdelen

EUCALENE-PE-buizen kunnen bij temperaturen van -
20°C tot 50 °C probleemloos getransporteerd
worden. Bij buistemperaturen >35 °C dient bij een
losse stapeling een vervorming van de buizen te
worden vermeden.
Dit gebeurt door de stapelhoogte te verkleinen of
door de buizen af te dekken met witte folie.
De buisonderdelen dienen met voertuigen die hier
geschikt voor zijn te worden getransporteerd en 
vakkundig te worden gelost en geladen.
De buizen dienen indien mogelijk over de volledige
lengte neergelegd te worden. De opslag en het
transport van de EUCALENE-PE-buizen en buisfittin-
gen op werven dient zodanig te gebeuren dat er
geen blijvende vervormingen en/of beschadigingen
ontstaan.

Krachten tussen de buis en de bevestiging ingevolge
de interne druk

Voor volledig met langskrachtresistente en verbonden
buissystemen (bv. met gelaste buisverbindingen)
werkt de interne druk niet als externe kracht.
Er zijn derhalve geen speciale maatregelen vereist.
In buissystemen met niet-continu langskrachtresis-
tente verbindingen gaat de druk binnenin de buis ter
hoogte van klemmen en steunen naar buiten toe. De
bevestiging dient stand te houden tegen de hoogst 
resulterende kracht (bv. ingevolge de testdruk). Hierbij
dient bij in de ondergrond geplaatste buisleidingen
ook rekening te worden gehouden met de toegelaten
belasting van de ondergrond en dit naargelang de 
bodemsamenstelling.
De langskrachten, die door de interne druk worden
veroorzaakt, worden als volgt berekend:

Fl = langskracht in N
da = externe diameter van de buis in mm.
p = interne druk in bar

Bij afwijkingen resulterende kracht is bijgevolg:

Fr = resulterende kracht in N.
Fl = langskracht in N.
α = afwijkingshoek

De resulterende krachten kunnen aanzienlijke 
waarden aannemen.
De resulterende kracht van een afwijking van 45° bij
een buisleiding met een buitendiameter van 200 mm
en bij 15 bar testdruk bedraagt 36.070 N.

Krachten tussen de buis en de bevestiging ingevolge
temperatuurschommelingen

Bij stevig bevestigde buissystemen dienen de door 
de temperatuurverschillen veroorzaakte krachten 
door vaste punten te worden geabsorbeerd. Bij in de
ondergrond geplaatste leidingen worden deze 
krachten voor het merendeel door de omliggende
bodem geabsorbeerd.
De op de buis inwerkende tegenkrachten bij stevig 
bevestigde of in de ondergrond geplaatste buizen
worden probleemloos geabsorbeerd, daar de 
maximaal toegelaten spanningen niet worden 
overschreden.

Fl = Da2 . π
. p40

Ar = (De2–Di2). π
4

Fl = 2 . Fl .
α
2

Ft = Ar . α . ∆T . Ec



Plaatsing in open greppels minimaal 
toegelaten buigradii

Materiaal in PE80 en PE100 worden als elastisch 
materiaal beschouwd, d.w.z. dat deze afhankelijk
van de temperatuur bij plaatsing min of meer 
flexibel kunnen worden geplaatst en er vaak op 
fittingen en lasnaden kan worden bespaard. Naast
de temperatuur bij plaatsing dient er tevens reke-
ning te worden gehouden met de wanddikte en de
druktrappen van de buis. De hierna vermelde tabel-
len gelden voor PE80 en PE100 die van toepassing
zijn op plaatsing in de ondergrond.

De opslagplaats dient vlak te zijn, zodat er voldoende
ondersteuning is. Gebundelde leidingen dienen lig-
gend te worden opgeslagen. Andere opslagvormen
vereisen gepaste maatregelen (gevaar van knikken).
De volgende maatregelen hebben hun nut bewezen
bij de opslag van stangen:

Buisbundels op palletten kunnen op elkaar worden
gestapeld op voorwaarde dat de houten planken op
elkaar komen te liggen.

Indien de buizen niet op palletten worden geleverd,
mag de stapelhoogte van losse buizen niet meer dan
1,0 m bedragen. De buizenstapels dienen langs de
zijkant te worden vastgemaakt.

Ingeval van een langer durende opslag in open lucht
(meerdere maanden) dienen EUCALENE-PE-buizen en
fittingen tegen direct zonlicht beschermd te worden
bv. door middel van een bedekking.

Door constante blootstelling aan zonlicht kunnen in
het bijzonder dunwandige buizen door temperatuur-
verschillen beginnen te krommen (banaaneffect).
Door bv. de buizen te bedekken kan dit proces 
vermeden of beperkt worden.

Contact met schadelijke media zoals motorbrandstof,
oplosmiddelen of andere dient te worden uitgesloten.
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SDR klasse 7,4 – 9 – 11 – 13,6 – 17

Materiaal
Temperatuur bij plaatsing

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

50 x da 35 x da 20 x da

SDR klasse 26

Materiaal
Temperatuur bij plaatsing

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

75 x da 52,5 x da 30 x da

SDR klasse 33

Materiaal
Temperatuur bij plaatsing

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

100 x da 70 x da 40 x da

SDR klasse 41

Materiaal
Temperatuur bij plaatsing

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

125 x da 87,5 x da 50 x da
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In geval van een rots- of steenachtige ondergrond
dient de greppelbodem ten minste 0,15 m dieper te
worden uitgegraven en dient de uitgegraven grond
door een steenvrije laag (zand, fijne kiezels met een
maximaal Ø 20 mm) te worden vervangen.

Bij een niet-belastbare en sterk waterhoudende
greppelbodem en als het gevaar bestaat dat het 
vulmateriaal door de wisselende stand van het
grondwater zal worden weggespoeld, dient er met
maatregelen voor voldoende stabilisering gezorgd
te worden.

De ondersteuning en inbedding van de buizen en
fittingen dienen overeenstemming met EN 1610 te
gebeuren.

Bij een lijn met zeer steile hellingen dient met pas-
sende veiligheidsmaatregelen voorkomen te wor-
den dat de buisbedding wordt weggespoeld en de
buisleiding onderstroomd. Bij hang- en kabelbanen
dient de buisleiding ook tegen wegglijden te wor-
den beveiligd, bv. door middel van dwarsstangen.

Voor de druktest dienen indien mogelijk de 
verbindingsplaatsen vrij te zijn..

Greppeluitvoering

Met betrekking tot de greppeluitvoeringen zijn de 
bepalingen zoals vermeld in DIN 4124 van toepassing.

EUCALENE-PE-buizen en buisonderdelen worden 
geplaatst in een diepte conform tabel 1 en mits 
naleving van de plaatsingsvoorwaarden zoals 
vermeld op het werkblad ATV-DVWK-A 127 en de
randvoorwaarden:
(Proctordichtheid 90%) geen grondwater, ondergrond
G1, greppelbreedte wordt overeenkomstig EN 1610
bepaald. Bij de plaatsing in bundels dienen SDR-reek-
sen kleiner dan of gelijk aan 17 te worden gekozen. 
Bij naleving van deze randvoorwaarden is in beide 
gevallen een afzonderlijke statisch bewijs niet vereist.
Voor het speciale toepassingsgeval kan Kabelwerk
EUPEN AG een overeenkomstige, te verifiëren 
buisstatistiek overeenkomstig ATV-A 127 opstellen.

Tabel 1: plaatsingsdiepte
Voor de greppelbodem en de buisbedding mag enkel
steenvrij, comprimeerbaar materiaal worden gebruikt.

De greppelbodem dient voorafgaand aan de 
plaatsing met een licht compressietoestel te worden
aangedrukt.

Plaatsen met verkeer tot  SLW 60

SDR17 SDR11

0,8 – 5 m



Als de buizen van draairollen of spoelen 
worden afgewikkeld, dient er rekening mee 
te worden gehouden dat de buisuiteinden en 
individuele lagen op de spoel met veerkracht 
kunnen wegspringen. Nadat het buisuiteinde is 
vastgemaakt, dienen de sluitingen van buiten naar
binnen toe één voor één te worden losgemaakt.

Daar in het bijzonder bij grotere buizen aanzienlijke
krachten kunnen vrijkomen, dient u bijzonder
voorzichtig tewerk te gaan (risico op ongeval-
len!).

Bovendien dient er tijdens het afwikkelen rekening
gehouden te worden met het feit dat de flexibiliteit
van de buizen door de omgevingstemperatuur
wordt beïnvloed. Bij temperaturen rond het vrie-
spunt wordt met het oog op een eenvoudigere 
hantering aangeraden de nog af te wikkelen buizen,
door middel van een tussentijdse opslag in een ver-
warmde loods of tent, enkele uren te laten opwar-
men. Opwarmen met open vuur is niet toegelaten.

Alle buizen dienen spanningsvrij te worden ge-
plaatst. Met het oog op een spanningsvrije plaatsing
dient er rekening te worden gehouden met de door
temperatuurschommelingen veroorzaakte lengte-
wijziging van de buizen. Bij een stijging of daling
van de buiswandtemperatuur met 1 Kelvin 

(1 K = 1 °C) zal een buis uit PE-HD 
per meter met 0,2 mm uitzetten of
krimpen.

Voorafgaand aan de plaatsing van 
een vast punt (bv. schachtverbinding)
dient de buis de temperatuur van 
de ondergrond te benaderen. 

De tijd die nodig is om dit te realiseren dient ten
minste 2 uur te bedragen. Hiervoor raden wij een 
ettelijke vulling of een bescherming van de 
buisonderdelen tegen direct zonlicht aan.

Montage van de leidingonderdelen en het maken
van buisverbindingen

De buisleidingonderdelen dienen voorafgaand aan de
montage op schade en soortgelijke invloeden te wor-
den gecontroleerd en ter hoogte van de verbindingen
te worden gereinigd. De verbindingen mogen geen
schade vertonen om een permanente dichtheid te 
bereiken.

Groeven en krassen op de buis mogen niet dieper zijn
dan 10 % van de toegelaten minimale wanddikte van
de buis. Beschadigde onderdelen dienen te worden
verwijderd.

De buizen en fittingen dienen bij de plaatsing onge-
veer dezelfde temperatuur te hebben. Deze kunnen
bij temperaturen van -10 °C tot 35 °C worden ge-
plaatst. Er dient rekening te worden gehouden met de
voor polyethyleenbuizen geldende lengtewijzigingen
met betrekking tot temperatuurschommelingen.

Het inkorten van de buizen dient indien nodig met
een fijntandige zaag of een geschikte buissnijder te
gebeuren. De buizen dienen loodrecht te worden 
afgezaagd.

Bramen en oneffenheden op het scheidingsvlak 
dienen met een gepast werktuig, bv. een ruwe vijl, 
een kaalmes of krabber te worden verwijderd. Hierbij 
dienen insnijdingen en kerven te worden vermeden.

De buisuiteinden dienen naargelang het soort 
verbinding te worden bewerkt.

De buizen kunnen op verschillende manieren van de
spoel gewikkeld worden. Bij buizen met een externe
diameter van maximaal 63 mm wordt over het alge-
meen de spoel loodrecht afgerold, waarbij het begin
van de buis dient te worden vastgemaakt.

Bij grotere afmetingen dient een afwikkelinrichting te
worden gebruikt. De richtlijnen van de fabrikant van
het toestel dienen te worden nageleefd.

De buizen dienen recht te worden afgewikkeld en
mogen niet worden gebogen.

9
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Korte beschrijving van de lasprocedure 

Stomplassen met verwarmingselement

De verbindingsvlakken van de te zware onderdelen
worden ter hoogte van het verwarmingselement
onder druk benaderd (benaderen), vervolgens bij
verminderde druk op lastemperatuur verwarmd 
(opwarmen) en na verwijdering van het verwar-
mingselement (overschakelen) onder druk samen-
gevoegd (samenvoegen). Tijdens de afkoeling dient
de samenvoegdruk van de in de lasinrichting beves-
tigde onderdelen te worden behouden. Maatrege-
len met het oog op een versnelde afkoeling van de
gelaste onderdelen zijn niet toegelaten.

Electrolassen met verwarmingselement

De verbindingsvlakken (buitenkant van de buis en
binnenkant van de mof) worden door middel van 
de in de mof aanwezige weerstandsdraden met
elektrische stroom tot lastemperatuur verwarmd en
gelast. Het lassen gebeurt met hiervoor ontwikkelde
en geschikte lastoestellen.
Houders dienen te worden gebruikt als dit door de
fabrikant wordt voorgeschreven.

Bepaling van de lengtewijziging

Lentewijzigingen door temperatuurschommelingen

Voor de bepaling van temperatuurafhankelijke 
lengtewijzigingen in buizen uit PE80 of PE100 geldt :

∆La = α . L . ∆t

∆La = temperatuurafhankelijke lengtewijziging 
in mm.

α = lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,2 mm/m. /°K.
L = lengte van het in aanmerking komende 

buistraject in m.
∆t = temperatuurverschil in °K.

Buisverbindingen

Voor EUCALENE-PE-buizen uit PE80 en PE100 worden
doorgaans de volgende soorten verbindingen 
gebruikt:

– Stomplassen met verwarmingselement
– Schroeflassen met verwarmingselement
– Klem- en schroefverbindingen
– Flensverbindingen

Lasverbindingen

Laswerkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd
door lassers die een opleiding hebben genoten 
inzake het lassen van kunststofbuizen (zie DVGW-
informatieblad GW 330 of de Belgische norm 
NBN-T42-011). De laswerkzaamheden dienen in 
overeenstemming het DVGW-informatieblad 
GW 331 te worden gecontroleerd.
De uitvoering van de laswerkzaamheden dient overe-
enkomstig DVS 2207-1 of NBN T42-010 te gebeuren.
De lastoestellen dienen te voldoen aan de eisen van
DVS 2208-1 „lassen van thermoplastisch kunststof, 
machines en toestellen voor verwarmingselementlas-
sen van buizen, buisonderdelen en platen”.
Daarnaast dienen de richtlijnen van de fabrikanten 
van de fittingen en lastoestellen te worden nageleefd.



Gietijzeren fittingen en zware armaturen

Fittingen met een zwaar eigen gewicht dienen 
zodanig te worden ondersteund dat de buisleiding
niet door haar gewicht wordt belast.

Bescherming tegen corrosie van metalen 
toebehoren

Bij de bescherming tegen corrosie dient erop te 
worden gelet dat schadelijk isolatiemateriaal niet 
in contact komt met PE-buizen. Bij de verwerking
van bbv.v. gietmassa en krimpslangen dienen 
schadelijke temperatuurinvloeden van de buis en 
de fittingen te worden vermeden. Er dient voor te
worden gezorgd dat het buismateriaal bestand is
tegen de gietmassa.

Bijkomende werkzaamheden aan in greppels 
gemonteerde buizen

Voor onderhoudswerkzaamheden aan niet-bedekte
greppels wordt het beschadigde buisonderdeel 
verwijderd doordat dit loodrecht ten opzichte van
de buisas wordt afgesneden. Na het afkanten van
beide buisuiteinden wordt telkens een dubbele
steekmof samen met het langere mofonderdeel 
tot aan de aanslag op de buisuiteinden geschoven
en wordt de afstand tussen de beide dubbele 
steekmoffen uitgemeten.

De buis met afgeschuinde uiteinden wordt in een
van de beide dubbele steekmoffen tot aan de aans-
lag geschoven en de daar tegenover liggende dub-
bele steekmof wordt tot aan de aanslag op de
insteeklengte teruggeschoven.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan bedekte
greppels dient met geschikte reparatiewerktuigen
te worden gewerkt.

De montage achteraf van fittingen kan met 
klem- en schroefverbindingen of met lasverbin-
dingen gebeuren.

Tijdens lasverbindingen dient ervoor te worden
gezorgd dat het lasgebied tijdens de volledige 
laswerkzaamheden niet aan vocht wordt 
blootgesteld.

Klem- en schroefverbindingen

Buizen uit PE80 of PE100 kunnen door klemverbindin-
gen uit kunststof of metaal worden verbonden. 
De klemverbindingen uit kunststof dienen te voldoen
aan de norm DIN 8076-3 en die uit metaal aan de
norm DIN 8076-1. De montagehandleiding van de 
fabrikant dient te worden nageleefd.

Flensverbindingen

Voor de verbinding van PE-buizen door flenzen staan
vanaf een externe diameter van 32 mm laswikkels met
een vaste of losse flens ter beschikking. Er zijn twee
verschillende soorten uitvoeringen gebruikelijk:

● Laswikkel voor stomplassen met 
verwarmingselement

● Laswikkel voor warm schroeflassen

Er wordt aanbevolen de flensverbindingen door 
middel van een torsiesleutel kruiselings aan te 
draaien. De richtlijnen van de fabrikant van de 
dichtingsring dienen te worden nageleefd. Bij het 
gebruik van met staal gelamineerde kunststofflenzen
dienen onderlegplaatjes te worden gebruikt om de
optredende axiale krachten gelijkmatig naar de flens
over te brengen. Er dient op te worden gelet dat de
flens- en schroefverbindingen spanningsvrij worden
gemonteerd.
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Afkortingen  :

- DP = bedrijfsdruk (netdruk)
- MDP = max. bedrijfsdruk voor het systeem 

(incl. waterslag)
- STP = testdruk voor het systeem
- MDPa= veronderstelde max. bedrijfsdruk voor 

het systeem (incl. waterslag)
- MDPc= berekende max. bedrijfsdruk voor het 

systeem (incl. waterslag)
Bepaling van de STP-testdruk voor het systeem 

Op het hoogste punt van het te controleren deel :
STP min = 1,1 x MDP

Bij meegerekende waterslag :
STP = MDPc + 1 bar

Bij niet-meegerekende waterslag :
MDPa min = DP + 2 bar
STP = MDPa x 1,5 of
STP = MDPa + 5 bar
(de kleinere waarde is doorslaggevend)

Buisleidingen uit PE100 SDR17 max. 12 bar
Buisleidingen uit PE100 SDR11 max. 21 bar

Voorbereiding

Er dient rekening te worden gehouden met de 
volgende punten:

- De buisleiding dient te worden beschermd tegen 
direct zonlicht. De buiswandtemperatuur 
bedraagt max. 20°C.

- Ervoor zorgen dat de buizen stabiel blijven liggen 
(bv. omhulsels gebruiken)

- De verbindingsplaatsen van de te controleren 
leiding goed toegankelijk houden

- Afdichtarmaturen dienen water- en luchtdicht 
te zijn.

Uitvoering van de contractietest

1 Ontspanningsfase
Na het vullen en ontluchten van de waterleiding
mag het te controleren gedeelte 60 minuten lang
niet onder druk komen te staan. De buistempera-
tuur mag tijdens de hele test niet meer dan 20°C
bedragen.

2 Drukopbouw
De STP-druk voor het systeem binnen 10 minuten
opbouwen, bij langere gedeeltes van de leiding
indien nodig met een motorpomp.

Vullen en verdichten

Het verdichten draagt direct bij tot de stabilisatie van
de ingegraven leiding en dient derhalve zorgvuldig te
worden uitgevoerd.

Aan beide kanten van de buisleiding dient een
steenvrij en voor verdichting geschikte (grootste korrel
Ø 20 mm) grond in lagen tot 0,3 m te worden gestort
en met de hand of machinaal te worden aangedrukt.
De buizen mogen hierbij niet zijdelings worden ver-
schoven.

Buizen met een kleine nominale breedte dienen
tijdens het inbedden op hun hoogtemaat te worden
vastgezet.

Bij het vullen en verdichten dient norm EN 1610 te
worden nageleefd. Er dient in het bijzonder rekening
te worden gehouden met zijdelingse verdichting om
op die manier een latere vervorming van de buizen te
vermijden.

De buisverbindingen dienen met het oog op de 
dichtheidstest indien mogelijk vrij te zijn.

Dichtheidstest (controle van de interne druk)

De ingegraven drinkwaterleidingen worden door-
gaans aan een druktest onderworpen. De druktest
heeft tot doel de dichtheid van het volledige buizen-
systeem te bepalen. Op basis van deze test wordt er
een verslag opgesteld dat met het oog op de opleve-
ring wordt gebruikt. De druktest wordt overeenkom-
stig de norm EN805 en het DVGW werkblad W400-2
uitgevoerd.

De volgende gedragingen worden bij EUCALENE-PE-
buizen gecontroleerd:

- Het contractiegedrag
- Het normale gedrag
- Het gedrag bij visuele controle (bv. voor reparaties)
zie DVGW W400-2

Contractiegedrag

Bepaling van het te controleren deel

De druktest dient in principe tegen een hogere druk
dan de maximale MDP-bedrijfsdruk voor het systeem
te worden uitgevoerd. Voor alle buisleidingen dient de
STP-testdruk voor het systeem te worden bepaald.
Deze dient op de diepste plaats te worden gemeten.
Bij hoogteverschillen van meer dan 40 m dient de lei-
ding op meerdere plaatsen te worden gecontroleerd.



De testresultaten dienen permanent te 
worden genoteerd en er dient een verslag 
van te worden opgesteld.

Maximaal toegelaten hoeveelheid water Vk in ml 
per meter over de lengte van de leiding

3 Periode waarin de druk op peil wordt gehouden
De STP-testdruk voor het systeem wordt gedurende
30 minuten op peil gehouden, waardoor er dient te
worden bijgepompt.

4 Rustperiode
Vervolgens dient er een rustperiode van een uur in
acht te worden genomen. Tijdens die periode zal 
de buis visco-elastisch vervormen. Tijdens die 60
minuten mag de STP max. 20% dalen.
Opmerking: een te grote daling van de druk wijst
op een lek of een ontoelaatbare buiswandtempera-
tuur. Indien dit van toepassing is, dient de test te
worden herhaald.

5 Daling van de druk / controle van de daling van de
druk
Om een verdere visco-elastische uitzetting van de
leiding te stopen wordt de druk tijdens max. 2 min.
verminderd. De uit de gemeten daling van de druk
theoretisch bepaalde volumewijziging onder lucht-
dichte omstandigheden wordt met de feitelijk 
gemeten hoeveelheid water ΔVg vergeleken. Lei-
dingen zijn voldoende luchtdicht als de gemeten
afgetapte hoeveelheid water kleiner is dan de bere-
kende maximaal toegelaten hoeveelheid water Vzul

Voor SDR17 zie tevens DVGW W400-2 (bijlage A)

6 Belangrijkste test
De leiding geldt als dicht als tijdens de contractie
van 30 minuten de druk een stijgende tot 
gelijkblijvende tendens vertoont.

7 Verlenging van de belangrijkste test
Bij twijfel kan de test met 1 tot 1,5 uur worden ver-
lengd. Hierbij mag de daling van de druk niet meer
dan 0,25 bar van de maximaal gerealiseerde waarde
na de daling van de druk bedragen.
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Materiaal SDR klasse Daling van de druk Pab
PE80 SDR11 2,2 bar
PE80 SDR7,4 3,6 bar
PE100 SDR17 2,0 bar
PE100 SDR11 3,2 bar

Externe Ø 
van de buis 

PE80 PE100

SDR11 SDR7,4 SDR17 SDR11
32 1,29 0,98 1,28
40 1,96 1,54 1,95
50 3,12 2,41 3,10
63 4,98 3,94 4,95
75 7,28 5,53 8,30 7,22
90 10,43 8,07 12,01 10,35

110 15,70 11,98 18,02 15,57
125 20,20 15,61 23,76 20,04
140 25,60 19,50 29,81 25,39
160 33,17 25,61 38,93 32,90
180 42,13 32,55 49,26 41,79
200 52,17 40,01 60,81 51,74
225 65,96 50,77 76,96 65,41
250 81,95 62,80 95,90 81,27
280 103,04 78,85 120,17 102,17
315 130,31 99,79 151,94 129,22
355 165,88 127,21 192,81 164,48
400 210,54 161,25 246,02 208,76
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Maximaal toegelaten trekkrachten voor
EUCALENE-buizen uit PE80

De maximaal toegelaten trekkrachten bij een plaat-
singstemperatuur van 20°C worden in de volgende
tabel beschreven:

IJking

Na de dichtheidstest dient er een kalibratie te worden
uitgevoerd. Het te gebruiken kaliber dient afhankelijk
van de geplande bedekking van de EUCALENE-PE-buis
met de opdrachtgever te worden overeengekomen.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
diverse ovaliteiten tussen de spoel en de stangen.

Bijzondere maatregelen

Naargelang de geplande bedekking van de ingegra-
ven EUCALENE-PE-buizen dienen gepaste veiligheid-
safstanden bij kruisingen en parallelle plaatsingen
evenals de uniforme voorschriften en wet en 
regelgeving in acht te worden genomen.

Factoren voor het verminderen van de drukklasse 
bij hogere gebruikstemperaturen

PFA = fT x PN
PN = van de veronderstelde waarde voor de 

nominale druk.
fT = drukverminderingsfactor

Gebruikstemperatuur Drukverminderingsfactor fT

20°C 1,00

30°C 0,87

40°C 0,74

              

Externe 
diameter

mm

 

25 20 16 12,5

     

51 41 33 26

Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek-

sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

10

12

16

20

25

32

40 1,8 177

50 1,8 223 2,0 246

63 1,8 283 2,0 313 2,5 388

75 1,8 338 1,9 356 2,3 429 2,9 536

90 1,8 407 2,2 495 2,8 626 3,5 776

110 2,2 608 2,7 743 3,4 929 4,2 1139

125 2,5 785 3,1 969 3,9 1210 4,8 1479

140 2,8 985 3,5 1224 4,3 1495 5,4 1863

160 3,2 1286 4,0 1599 4,9 1948 6,2 2443

180 3,6 1627 4,4 1980 5,5 2459 6,9 3060

200 3,9 1960 4,9 2450 6,2 3079 7,7 3794

225 4,4 2487 5,5 3093 6,9 3856 8,6 4768

250 4,9 3077 6,2 3873 7,7 4780 9,6 5913

280 5,5 3868 6,9 4828 8,6 5980 10,7 7383

315 6,2 4906 7,7 6063 9,7 7587 12,1 9390

355 7,0 6241 8,7 7719 10,9 9610 13,6 11896

400 7,9 7936 9,8 9797 12,3 12218 15,3 15080

450 8,8 9947 11,0 12372 13,8 15422 17,2 19072

500 9,8 12308 12,3 15369 15,3 19000 19,2 23533

560 11,0 15472 13,7 19175 17,2 23919 21,4 29530
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EUCALENE PE80 buizen maximaal toegelaten trekkracht van de plaatsing bij een temperatuur van 20°C 
Serie (S)

10,5 10 8,3 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2

Verhouding diameter / wandsterkte (SDR) 

22 21 17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 5

Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek-

sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

1,8 38 2,0 41

1,8 48 2,0 52 2,4 60

1,8 66 2,2 78 2,7 92 3,3 108

1,8 84 1,9 89 2,3 105 2,8 124 3,4 145 4,1 168

1,8 107 1,9 113 2,3 134 2,8 160 3,5 193 4,2 224 5,1 261

1,8 140 1,9 147 2,4 183 3,0 223 3,6 262 4,4 312 5,4 368 6,5 425

1,9 186 1,9 186 2,3 223 2,4 232 3,0 285 3,7 345 4,5 410 5,5 487 6,7 572 8,1 662

2,3 282 2,4 293 2,9 350 3,0 362 3,7 439 4,6 536 5,6 638 6,9 762 8,3 887 10,1 1033

2,9 447 3,0 462 3,6 548 3,8 577 4,7 703 5,8 850 7,1 1017 8,6 1199 10,5 1413 12,7 1637

3,5 642 3,6 659 4,3 779 4,5 813 5,6 996 6,8 1189 8,4 1434 10,3 1708 12,5 2002 15,1 2318

4,1 903 4,3 945 5,1 1110 5,4 1171 6,7 1430 8,2 1719 10,1 2068 12,3 2449 15,0 2883 18,1 3335

5,0 1346 5,3 1422 6,3 1674 6,6 1749 8,1 2115 10,0 2562 12,3 3079 15,1 3672 18,3 4300 22,1 4977

5,7 1743 6,0 1830 7,1 2145 7,4 2230 9,2 2730 11,4 3318 14,0 3982 17,1 4728 20,8 5553 25,1 6425

6,4 2191 6,7 2289 8,0 2706 8,3 2801 10,3 3423 12,7 4142 15,7 5000 19,2 5943 23,3 6967 28,1 8056

7,3 2856 7,7 3005 9,1 3519 9,5 3663 11,8 4481 14,6 5439 17,9 6517 21,9 7749 26,6 9091 32,1 10519

8,2 3610 8,6 3777 10,2 4438 10,7 4642 13,3 5681 16,4 6874 20,1 8235 24,6 9794 29,9 11499 36,1 13309

9,1 4451 9,6 4683 11,4 5509 11,9 5735 14,7 6979 18,2 8477 22,4 10193 27,4 12117 33,2 14188 40,1 16428

10,3 5666 10,8 5927 12,8 6959 13,4 7265 16,6 8863 20,5 10741 25,2 12900 30,8 15324 37,4 17976 45,1 20787

11,4 6969 11,9 7260 14,2 8579 14,8 8919 18,4 10918 22,7 13219 27,9 15876 34,2 18909 41,6 22211 50,1 25658

12,8 8763 13,4 9153 15,9 10759 16,6 11202 20,6 13691 25,4 16568 31,3 19944 38,3 23717 46,5 27818 56,2 32224

14,4 11090 15,0 11529 17,9 13625 18,7 14196 23,2 17344 28,6 20986 35,2 25233 43,1 30024 52,3 35200 63,2 40771

16,2 14062 16,9 14639 20,1 17246 21,1 18050 26,1 21993 32,2 26630 39,7 32069 48,5 38085 59,0 44742

18,2 17803 19,1 18639 22,7 21943 23,7 22849 29,4 27915 36,3 33824 44,7 40689 54,7 48390 66,5 56819

20,5 22558 21,5 23603 25,5 27733 26,7 28956 33,1 35354 40,9 42868 50,3 51508 61,5 61213

22,8 27875 23,9 29152 28,4 34314 29,7 35786 36,8 43671 45,4 52876 55,8 63502 68,3 75540

25,5 34919 26,7 36480 31,7 42906 33,2 44808 41,2 54761 50,8 66271 62,5 79661
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Maximaal toegelaten trekkrachten voor 
EUCALENE-buizen uit PE100

De maximaal toegelaten trekkrachten bij een 
plaatsingstemperatuur van 20°C worden in de 
volgende tabel beschreven:

EUCALENE PE100 buizen                      

Externe 
diameter

mm

 

25 20 16 12,5 10,5 10

     

51 41 33 26 22 21

Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek-

sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

10

12

16

20

25

32

40 1,8 221 1,9 232 1,9 232

50 1,8 278 2,0 308 2,3 352 2,4 366

63 1,8 353 2,0 391 2,5 485 2,9 559 3,0 577

75 1,8 422 1,9 445 2,3 536 2,9 670 3,5 802 3,6 824

90 1,8 509 2,2 619 2,8 782 3,5 970 4,1 1128 4,3 1181

110 2,2 760 2,7 928 3,4 1161 4,2 1424 5,0 1682 5,3 1778

125 2,5 981 3,1 1211 3,9 1513 4,8 1848 5,7 2178 6,0 2287

140 2,8 1231 3,5 1530 4,3 1869 5,4 2328 6,4 2739 6,7 2861

160 3,2 1607 4,0 1999 4,9 2434 6,2 3054 7,3 3570 7,7 3756

180 3,6 2034 4,4 2475 5,5 3074 6,9 3825 8,2 4512 8,6 4721

200 3,9 2450 4,9 3062 6,2 3848 7,7 4742 9,1 5564 9,6 5854

225 4,4 3109 5,5 3867 6,9 4820 8,6 5960 10,3 7082 10,8 7409

250 4,9 3847 6,2 4841 7,7 5975 9,6 7391 11,4 8711 11,9 9074

280 5,5 4835 6,9 6035 8,6 7475 10,7 9228 12,8 10953 13,4 11441

315 6,2 6132 7,7 7578 9,7 9484 12,1 11738 14,4 13863 15,0 14411

355 7,0 7802 8,7 9649 10,9 12012 13,6 14870 16,2 17577 16,9 18299

400 7,9 9920 9,8 12246 12,3 15272 15,3 18850 18,2 22253 19,1 23299

450 8,8 12434 11,0 15465 13,8 19278 17,2 23840 20,5 28197 21,5 29504

500 9,8 15385 12,3 19211 15,3 23749 19,1 29416 22,8 34844 23,9 36440

560 11,0 19340 13,7 23969 17,2 29899 21,4 36912 25,5 43649 26,7 45600
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              maximaal toegelaten trekkracht bij de plaatsing bij een temperatuur van 20°C
Serie (S)

8,3 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2

Verhouding diameter / wandsterkte (SDR) 

17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 5

Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek- Wand- Trek-

sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht sterkte kracht

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

1,8 48 2,0 52

1,8 59 2,0 65 2,4 74

1,8 82 2,2 98 2,7 115 3,3 135

1,8 105 1,9 111 2,3 131 2,8 155 3,4 181 4,1 209

1,8 134 1,9 141 2,3 168 2,8 200 3,5 241 4,2 280 5,1 326

1,8 175 1,9 184 2,4 228 3,0 279 3,6 328 4,4 389 5,4 460 6,5 531

2,3 278 2,4 289 3,0 356 3,7 431 4,5 512 5,5 608 6,7 715 8,1 828

2,9 438 3,0 452 3,7 549 4,6 669 5,6 797 6,9 953 8,3 1109 10,1 1291

3,6 685 3,8 721 4,7 878 5,8 1063 7,1 1272 8,6 1499 10,5 1766 12,7 2046

4,3 974 4,5 1016 5,6 1245 6,8 1486 8,4 1792 10,3 2135 12,5 2502 15,1 2897

5,1 1387 5,4 1464 6,7 1788 8,2 2149 10,1 2585 12,3 3061 15,0 3603 18,1 4168

6,3 2093 6,6 2186 8,1 2644 10,0 3203 12,3 3849 15,1 4590 18,3 5375 22,1 6222

7,1 2681 7,4 2787 9,2 3412 11,4 4148 14,0 4977 17,1 5909 20,8 6941 25,1 8031

8,0 3382 8,3 3501 10,3 4279 12,7 5178 15,7 6250 19,2 7428 23,3 8708 28,1 10070

9,1 4398 9,5 4579 11,8 5601 14,6 6799 17,9 8146 21,9 9686 26,6 11364 32,1 13148

10,2 5547 10,7 5802 13,3 7101 16,4 8593 20,1 10293 24,6 12243 29,9 14373 36,1 16636

11,4 6886 11,9 7169 14,7 8724 18,2 10597 22,4 12741 27,4 15146 33,2 17735 40,1 20535

12,8 8699 13,4 9081 16,6 11079 20,5 13426 25,2 16125 30,8 19155 37,4 22470 45,1 25983

14,2 10723 14,8 11148 18,4 13648 22,7 16524 27,9 19845 34,2 23636 41,6 27764 50,1 32073

15,9 13448 16,6 14003 20,6 17113 25,4 20710 31,3 24929 38,3 29646 46,5 34772 56,2 40279

17,9 17031 18,7 17745 23,2 21680 28,6 26232 35,2 31541 43,1 37530 52,3 43999 63,2 50963

20,1 21558 21,1 22563 26,1 27491 32,2 33287 39,7 40087 48,5 47606 59,0 55928

22,7 27428 23,7 28561 29,4 34893 36,3 42280 44,7 50861 54,7 60488 66,5 71023

25,5 34666 26,7 36195 33,1 44192 40,9 53584 50,3 64385 61,5 76516

28,4 42892 29,7 44732 36,8 54589 45,4 66095 55,8 79377 68,3 94425

31,7 53632 33,2 56010 41,2 68451 50,8 82839 62,5 99576
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DIN 18303 Deell C: Algemene technische 
overeenkomsten voor bouwwerk
zaamheden (ATV) ; beschoeiingswerk
zaamheden

DIN 18307 Deel C: Algemene technische overeen
komsten voor bouwwerkzaamheden 
(ATV) ; werkzaamheden aan onder 
druk staande ingegraven 
buisleidingen 

NBN T42-010 Buizen en toebehoren uit polyethyleen
– voorschrift met betrekking tot de 
controle van lasverbindingen

NBN T42-011 Buisleidingsystemen uit polyethyleen 
voorschrift met betrekking tot de 
opleiding, kwalificatie en herkeuring 
voor lassers voor stomplassen met 
verwarmingselement evenals 
schroeflassen met verwarmingsele
ment

ISO 4065 Buizen uit thermoplast – universele 
wanddiktetabel

ISO/TR 10358 Buizen en fittingenfittingen uit kunst
stof, samengevatte classificatietabel 
met betrekking tot bestendigheid 
tegen chemische substanties

Werkblad Statische berekening van 
ATV-DVWK-A 127 afvalwaterleidingen en rioleringen

DVS-informatiebladen :

DVS 2205-1 Berekening van containers en 
apparaten uit thermoplastmateriaal – 
parameters

DVS 2207-1 Lassen van thermoplastisch kunststof 
– lassen met verwarmingselement bij 
buizen, buisonderdelen en platen
uit PE-HD

DVS 2208-1 Lassen van thermoplastisch kunststof 
– machines en toestellen voor s
tomplassen met verwarmingselement
bij buizen, buisonderdelen en platen

Normen en richtlijnen

EN 805 Watervoorziening – Eisen aan distribu
tiesystemen buitenshuis en aan 
onderdelen daarvan.

EN 1610 Aanleg en testen van rioleringen en 
afvalwaterleidingen

EN 12201 - 1 Kunststofleidingsystemen voor drinkwa
tervoorziening en voor drainage en 
drukriolering - Polyetheen (PE) - 
Deel 1: Algemeen.

EN 12201 - 2 Kunststofleidingsystemen voor de 
drinkwatervoorziening, en voor de 
afvoer en riolering onder druk - 
Polyethyleen (PE) - Deel 2: buizen

EN 12201 - 5 Kunststofleidingsystemen voor 
drinkwatervoorziening, en voor de 
afvoer en riolering onder druk - 
Polyethyleen (PE) - Deel 5: Geschiktheid 
van het systeem

DIN 1960 Deel A : algemene bepalingen voor de 
toekenning van bouwwerkzaamheden

DIN 1961 DEEL B : algemene contractvoorwaarden 
voor de toekenning van bouwwerk
zaamheden

DIN 4124 Bouwputten en -greppels - bermen, 
beschoeiingen, werkplekbreedtes

DIN 8074 Buizen uit polyethyleen (PE) - PE 80, 
PE 100 – afmetingen

DIN 8075 Buizen uit polyethyleen (PE) - PE 80, 
PE 100 – algemene kwaliteitseisen, tests

DIN 8075 Bijlage 1 Buizen uit polyethyleen met 
een hoge dichtheid (HDPE); Chemische 
bestendigheid van buizen en 
buisonderdelen

DIN 8076 Onder druk staande buisleidingen uit 
thermoplastisch kunststof, klemverbin
dingen uit metaal en kunststof voor 
buizen uit polyethyleen (PE) – algemene
kwaliteitseisen en tests

DIN 18300 Deel C: Algemene technische overeen
komsten voor bouwwerkzaamheden 
(ATV) ; afwerking



Literatuurverwijzen

Kunststoffrohr-Handbuch; Rohrleitungssysteme 
für die Ver- und Entsorgung sowie weitere
Anwendungsgebiete; 4de editie, Vulkan-Verlag
Essen; ISBN 3-8027-2718-5.

Wij danken de desbetreffende vereniging 
„Kunststoffrohrverband“ uit Duitsland voor het
sturen van de handleidingen.

DVGW -Technische regels
(werk- en informatiebladen)

W400-1 Technische regels voor installaties voor 
de distributie van water (TRWV)
Deel 1: planning

W400-2 Technische regels voor installaties voor 
de distributie van water (TRWV)
Deel 2: bouwen en testen

W400-3 Technische regels voor installaties voor 
de distributie van water (TRWV)
Deel 1: werking en instandhouding

GW 301 Kwalificatiecriteria voor bouwondern-
mingen op het gebied van buisleidin-
gen

GW 330 Lassen van buizen en buisonderdelen 
uit polyethyleen (PE80, PE100 en PE-Xa)
voor gas- en waterleidingen; leer- 
en keuringsplan

GW 331 Lastoezicht bij laswerkzaamheden aan 
buisleidingen uit PE-HD voor de distr-
butie van gas en water; leer- en 
keuringsplan

GW 332 Afsluiten van buisleidingen uit 
polyethyleen bij de distributie van gas 
en water

GW 335 – Teil 2 Buisleidingsystemen uit kunststof bij 
de distributie van gas en water, eisen en
keuringen; 
Deel A2: buizen uit PE80 en PE100

Specificaties :

PAS 1031 Materiaal polyethyleen (PE) voor de 
productie van onder druk staande 
buizen en fittingen – eisen en keuringen

KRV-werkbladen

A135 Plaatsingshandleiding voor onder druk 
staande buizen uit PE80 en PE100 bij 
de distributie van drinkwater buiten 
gebouwen
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