
Verleggingsvoorschriften

Sweillem Ceramic GmbH

Verleggingsvoorschriften voor het  
inbouwen van Keramische  
kraagbuizen volgens DIN EN 295

  

Kraagbuizen



2

Sweillem Ceramic GmbH

 Verleggingsvoorschrift
Keramische Kraagbuizen

De EN 1610 in de actuele uitgave, is de geharmo-
niseerde Norm voor het ,, verleggen en testen van 
Riolering- en afwateringsytemen”.
Het duitse werkblad  DWA -A 139 in de actuele uit-
gave „Verleggen en testen van riolering- en afwa-
teringkanalen“ definieert  aanvullende nationale 
normen. Deze verleggingsinstructies geven de  
zogenoemde fabrikant instructies waar, wiens 
naleving in de  EN 1610 en de DWA -A 139 in detail 
vereist wordt.
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Levering, lossen en transport op 
de bouwplaats

Produktnormering en -kwaliteit EN 1610 – 5.1  
Componenten en bouwmaterialen 

„Componenten en bouwmaterialen 
moeten nationale normen, die, in-
dien voorhanden, Europese normen 
implementeren,of, overeenkomen met 
de  Europese technische toelating.“

Keramische buizen, die worden geproduceerd in overeenstemming met DIN EN 
295, “Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor riole-
ring onder vrij verval” voldoen aan de eisen van de hiernaast geciteerde norm 
EN 1610-5.1. Een consistente kwaliteit van het product wordt gewaarborgd 
door  constante interne en externe controles. Bij interne controles worden da-
gelijks de vereiste gegevens, volgens DIN EN 295 gedocumenteerd. Wat betreft 
de externe controle is er een onafhankelijk keurinstituut verantwoordelijk. 
Sweillem Ceramic-Keramische buizen worden door  Material- und Prüfungsan-
stalt  Nordrhein-Westfalen   (MPA NRW), Dortmund gecontroleerd. Testcertifica-
ten documenteren de testresultaten in vergelijking met de genormeerde eisen. 
Op aanvraag doen we U de  des gewenste testcertificaten toekomen.

EN 1610 – 8.2  
Levering, laden, lossen en transport op 
de bouwplaats 

„Buizen hulpstukken en toebehoren 
moeten bij de levering gecontroleerd 
worden, om er zeker van te zijn dat ze 
voldoende gekenmerkt¹ zijn en met de 
gestelde eisen overeenkomen. 

Instructies van de fabrikant moeten 
opgevolgd worden.

De producten moeten zowel bij de 
levering als ook kort voor verlegging 
zorgvuldig gecontroleerd ² worden 
om er zeker van te zijn dat er geen 
beschadigingen aanwezig zijn.“

Sweillem Ceramic-buizen en hulpstukken zijn product specifiek gekenmerkt. 
Informatie zoals kruindruksterkte zijn aan de hand van de gestelde eisen te ver-
gelijken1. 
Om haarscheurtjes, ontstaan tijdens het transport te detecteren,moeten de ke-
ramische producten aan het spie-einde als ook in het kraagbereik met talkpo-
eder in worden gewreven. Deze proef is akoestisch met een klankproef te veri-
fiëren. De polyurethaan-verbindingen aan spie-eind en kraag moeten 
gecontroleerd worden of ze vast zitten en op eventuele transport beschadigin-
gen. (zie nevenstaande2). Het afladen en transporteren op de bouwplaats moet 
met geschikt materieel gebeuren. Het transport van losse producten door mid-
del van graafmachine of shovel wordt niet aanbevolen.
Bij losse opslag op de bouwplaats moet het spie-einde altijd vrij liggen van de 
bodem. 

Hulpstukken dienen altijd rechtop, op de kraag, neergezet te worden. Om het 
aanvriezen van zand te vermijden moeten verbindingselementen altijd be-
schermd worden.
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Rioolsleuf

Onderstaande tekening omschrijft de geometrie van de sleuf volgens EN 1610.

EN 1610 – 7.2   
Uitvoering van de bedding

„De bedding moet een gelijkmatige druk-
verdeling onder de buis in het onder-
steuningsgebied verzekeren. Hierdoor 
worden scheuren vervormingen, punt-
belastingen en daarmee ook lekkages 
vermeden.  De bodemdichtheid van de 
bovenste beddinglaag moet minimaal 
gelijk zijn aan de bodemdichtheid van 
de onderste beddinglaag.“

 

Afbeelding 1: Buis, Hoofdaanvulling en Leidingzone

 1  Maaiveld

 2  Onderkant straat of 
spoorconstructie, zover 
aanwezig

 3 Sleufwand

 4 Verdere aanvulling

 5  Buisafdekking

 6 Zijdelingse aanvulling

 7 Bovenste beddinglaag 

 8 Onderste beddinglaag

 9 Sleufbodem

 10 Overdekkingshoogte

11 Beddingdikte

12 Buisomhulling

13  Sleufdiepte

14 Beschoeiing

15 Fundering

 a  Dikte onderste beddinglaag

 b  Dikte bovenste beddinglaag

 c Dikte buisafdekking

OD   Buitendiameter buis in mm

x/2    Minimale werkruimte tussen 
buis en sleufwand respectie-
velijk beschoeiing.

 10

 13

 1

 2

 4

 14

 5

 6

 7

 8

 9

 15
 11

 12

 3

a 
 

b
c

OD

x/2 OD x/2

Minimale waarden voor a en b zie tabel 1



Hochlast

Muffenrohre

6

Sweillem Ceramic GmbH

 Verleggingsvoorschrift
Keramische Kraagbuizen

Die EN 1610 beschrijft drie beddingtypen Sweillem Ceramic beveelt  
bedding type 1 aan.

Dit beddingtype kan met een kiezel-zand-fundering of beton fundering ge-
maakt worden. Om statische redenen moet de ondergrond de totale sleuf-
breedte bestrijken. Het materiaal moet droog en vorstvrij zijn. Dit garandeert de 
vereiste statische verdichtinggraad. Bij de kraagverbindingen moet de zand 
onder de kraag weggenomen worden zodat de kraag vrij ligt. Alleen op deze 
manier is een homogene ondergrond voor de leiding te realiseren. Zettingen 
worden door de flexibele verbindingen opgevangen. Aanbevolen wordt in prin-
cipe een mengsel van zandige kiezel met een korrelgrootte van 22 mm tot en 
met DN 200 en 40mm voor de diameters groter dan DN200. Bij gebroken mate-
riaal mag de korrel niet groter zijn dan 11mm.

De onderste bedding a moet met een minimale dikte van 100mm gemaakt wor-
den. Naar aanleiding van de geometrie van de kraag moet vanaf DN600 de on-
derste beddinglaag een minimale dikte hebben van 150mm. Wordt de onder-
grond gekenmerkt als rotsig of steenachtig dan moet de onderste bedding ook 
minstens 150mm zijn.  De laagdiktes moeten in samengedrukte toestand wor-
den bepaald. 

Afbeelding 2: Bedding type 1, Kiezel-Zand -Ondergrond

a 
 

b

EN 1610 – 7.2.1  
Bedding type 1

„Bedding type 1 mag voor iedere leiding-
zone gebruikt worden, die een onder-
steuning van de buizen over de totale 
lengte toelaat en die met inachtname 
van de vereiste aanvuldiktes a en b  
uitgevoerd zijn. De aanvuldikte b van 
de bovenste beddinglaag moet voldoen 
aan de statische berekening.“

In zover niet anders is voorgeschreven, 
mag de dikte van de onderste bed-
dinglaag a, gemeten onderzijde buis, 
niet minder zijn als volgende waarden:

 - 100 mm bij normale  
bodemverhoudingen

 – 150 mm bij steen-, of  
rotsachtige bodem.“
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De te graven sleuf dient in overeenstemming met het bestek en statische  
bepalingen uitgevoerd te worden. Ook dienen de veiligheidsvoorschriften in 
acht te worden genomen. De onderstaande minimale rioleringssleuf breedten,  
volgens EN 1610 – 6.2.2 (zie tabel 2 en 3) moeten aangehouden worden. Bouw 
gerelateerde afwijkingen dienen, met de opdrachtgever te worden  
kort gesloten.

Tabel 1: Minimale diktes van onderste (a) en bovenste (b) beddinglaag
Normale sterkte

Wandversterkt

DN d3 Dikte beddinglaag
Zand-kiezel- ondergrond 90° Zand-kiezel- ondergrond 120°

[mm] [mm] a [mm] b [mm] a [mm] b [mm]

100 131 ± 1,5 100 20 100 35
150 186 ± 2 100 30 100 50
200 242 ± 4 100 40 100 65
250 296 ± 6 100 45 100 75
300 350 ± 7 100 55 100 90
350 404 ± 7 100 65 100 105
400 460 ± 8 100 70 100 120
450 524 ± 8 100 80 100 135
500 581 ± 9 100 90 100 150
600 687 ± 12 150 105 150 175
700 790 ± 15 150 120 150 210
800 895 ± 15 150 140 150 230
900 1002 ± 20 150 160 150 260

1000 1109 ± 23 150 180 150 290

200 262 ± 5 100 40 100 70
250 318 ± 6 100 50 100 85
300 374 ± 7 100 60 100 100
350 430 ± 7 100 65 100 110
400 490 ± 8 100 75 100 130
450 548 ± 8 100 85 100 145
500 607 ± 9 100 90 100 155
600 721 ± 12 150 110 150 190
700 831 ± 15 150 130 150 210
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DWA A-139 – 7.3.1  
Betonbeg

„Beton beddingen voor buizen zonder 
voet worden normaal gesproken in 
volgende fasen aangebracht:

• Aanbrengen van de onderste betonlaag 
dikte a min anderhalf keer de grootste 
korreldikte (afbeelding 3)

• Buizen moeten op voldoende wa-
terverzadigde houten wiggen gelegd 
worden.

• Aanbrengen van de bovenste betonspe-
cie laag dikte b vermeerderd met ander-
half keer de grootste korrel diameter.

Als Beton voor de bedding moet 
tenminste beton met sterkteklasse 
C 12/15 aangebracht worden. Wordt 
een bewapening toegepast dan moet 
er een beton gebruikt worden met een 
klasse van tenminste C16/20. De milieu 
klassen moeten naar aanleiding van de 
voorhanden zijnde randvoorwaarden 
vastgelegd worden.

Men moet er zeker van zijn dat een 
belasting van de buis pas gebeuren kan 
nadat de beton voldoende is uitgehardt.

Bij het inbouwen wordt aanbevolen tot 
aan de sleufwand cq. beschoeiing de 
beton te verwerken.“

Tussen beschoeiing en betonfundering moet een flexibele scheidingslaag aan-
gebracht worden. Ontoelaatbare belastingen van de leiding worden heermee 
voorkomen.

Afbeelding 3: Beddingtype 1, Betonfundering (BA)

Verschillen de maten uit tabel 2 en tabel 3 dan is de grootste maatgevend. 
Kraagverbinding moeten bij betonfunderingen ook vrij liggen.

Sleufdiepte Minimale sleufbreedte
[mm] [mm]

≤ 1,00 Miniamale sleufbreedte niet voorgeschreven

> 1,00 ≤ 1,75 0,80
> 1,75 ≤ 4,00 0,90
> 4,00 1,00

Tabel 3: EN 1610 – Minimale sleufbreedte afhankelijk van sleufdiepte 

Tabel 2: EN 1610 – Minimale sleuf breedte afhankelijk van de nominale breedte DN

DN Beschoeide sleuf Onbeschoeide sleuf
[mm] Minimale sleuf breedte OD + x [m] ß > 60° ß ≤ 60°

≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40
> 225 ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
> 350 ≤ 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
> 700 ≤ 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
OD = Buitendiameter buis [m]
ß = Hoek ban de sleufwand t.o.v. de horizontale

a 
b

Uitzettingsvoeg

1,5-voudig

grootste korrel diameter
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Verleggen EN 1610 – 8.5.3  
Verbindingen

Die delen van het buisoppervlak, die met 
de verbindingsmaterialen in aanraking 
komen,moeten onbeschadigd,  schoon¹ 
en, indien gewenst,droog zijn. Verbin-
dingen moeten aan de hand van door de 
leverancier meegeleverd glijmiddel en 
instructie behandeld worden.“

„Als buizen niet handmatig in elkaar 
geschoven worden, moeten daarvoor 
geschikte machines² gebruikt worden. 
De buizen dienen in elkaar te worden 
geschoven met een constante axiale, 
doch niet geforceerde, kracht.“

Een beschadigde of  oneffen kraag- of spieverbinding kan een toekomstige lek-
kage veroorzaken. (zie nevenstaand 1).

Sweillem Ceramic adviseert het gebruik van hijsbanden. Het handmatig in el-
kaar schuiven van de buizen geschiedt met behulp van een  tussen hout met 
hefboom. (zie nevenstaand 2).

Putaansluiting EN 1610 – 8.8  
Putten en inspectie-openingen

„Putten en inspectie openingen moeten 
overeenkomstig de test in paragraaf 
13 dicht zijn en overeenkomen met de 
besteksvoorwaarden.

Geprefabriceerde componenten ¹  
dienen overeenkomstig de handleiding 
van de leverancier samengesteld en 
ingebouwd te worden.

In aanvulling op de stellingen vermeld in 
EN 1610 paragraaf 8.8 moet  het  werk-
blad  ATV-DVWK-A 157 en het  Merkblad 
DWA-M 158 in acht genomen worden.“

EN 1610 – 9.6  
Aansluitingen op putten en inspectie-
openingen

„Aansluitingen op putten en of inspectie-
openingen  moeten zo gemaakt worden 
dat zij zettingen op kunnen vangen, 
zonder dat er lekkages in verbindings-
gebieden en ontoelaatbare buisbelas-
tingen ontstaan.“ 

Het gebruik van pendelstukken in aanvoer (GZ) en afvoer (GA) waarborgt de 
vereisten in nevenstaande normering. Als alternatief kunnen ook buizen met 
behulp van pasringen gebruikt worden. Hierbij moet wel de maatvoering van 
de pendelstukken aangehouden worden.

Außenliegende Abstürze sind auf einer gemeinsamen Beton-Gründungssohle aus-
zuführen. Der vertikal verlaufende Leitungsteil inkl. Bögen ist großzügig in Ortbeton 
zu fassen.
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Aansluitingen op bestaande leiding EN 1610 – 9.3 

Aansluiting  met aansluitstukken 

„ Aansluitstukken zijn onderdelen die 
in ronde, in de buiswand geboorde 
opening-en geplaatst worden wat 
resulteert in een dichte verbinding. De 
buis moet met boorgereedschap aange-
boord worden om een rond gat voor het 
aansluitstuk te verkrijgen. Daarbij moet 
wel gelet worden dat er geen onge-
wenst materiaal in de aan te boren buis 
terecht komt.

Het aansluitstuk moet in de bovenste 
helft van de buisomtrek geplaatst 
worden, bij voorkeur in een hoek van 45° 
loodrecht op de lengte as van de buis.

Bijzonderheden voor het aanbrengen 
van aansluithulpstukken staan ook in 
de leveranciers instructies.“

Hoofdriolen groter dan DN 300 kunnen met een booropzetstuk aangesloten 
worden. Sweillem Ceramic levert booropzetstukken in de maten DN150 en 
DN200 volgens  DIN EN 295  deel 4 met een schachtlengte van 5 en 7 cm. De 
schachtlengte van het booropzetstuk mag niet langer zijn dan de wanddikte 
van het hoofdriool. Loodrechte aansluitingen moeten vermeden worden. 
Mocht dit voorgeschreven worden dan moet de aansluiting in zijn geheel met 
beton worden aangevuld. Tijdens het inbouwen moet gecontroleerd worden 
dat de positie van het booropzetstuk en de B-ring correct zijn. Voor het inbou-
wen van het booropzetstuk en de B-ring zijn de volgende toleranties van het 
boorgatdiameter in acht te nemen.

Tabel 4: Boorgatdiameter en toleranties voor booropzetstuk

Afbeelding 4: Booropzetstuk met boorring

DN Boorgatdiameter Tolerantie [–] Tolerantie [+]
[mm] [mm] [mm] [mm]

150 200 0 1
200 257 0 1
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Inbouwen van hulpstukken in  
bestaande leidingen

Hulpstukken kunnen in bestaande leidingen met een traditioneel hulpstuk en 
een passtuk of met een reparatiehulpstuk ingebouwd worden. Voor beide toe-
passingen zijn steeds twee PE-manchetten nodig.

Reparatiehulpstukken zijn tot DN300 verkrijgbaar in normale- als ook wandver-
sterkte klasse. Daar waar achteraf bij bestaande leidingen in wandversterkte 
klasse hulpstukken geplaatst moeten worden raden we U aan om geen repara-
tie hulpstukken te gebruiken doch de traditionele hulpstukken in combinatie 
met een ter plaatse te maken passtuk. Voor de montage heeft U twee manchet-
tendichtingen  en een pasring nodig.

Afbeelding 6: Aansluitend hulpstuk met de kraag over de pasring schuiven. Het 
passtuk wordt met twee manchetten aangesloten. Die fabrieksmatig aange-
brachte spie moet afgesneden worden!

Afbeelding 5: Eerst lengte hulpstuk plus passtuk er tussenuit snijden. Daarbij op-
letten dat  de totaal uit te snijden lengte 1cm groter is, dit om een afstand tussen 
het keramisch spie-einde in het bereik van de manchet te garanderen.

s1

d3 d7d1

L1

d4d8

m1

s1

d3d1

L1

d8

m1
Passstuk met 

Manchet dichtingen

s1

d3 d7d1

L1

d4d8

m1

s1

d3d1

L1

d8

m1
Gemonteerde  
pasring
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De bovenste laag van de leidingzone (buisafdekking) moet met een minimale 
laagdikte van 150mm vanaf bovenkant kraag uitgevoerd worden. Medium en 
zware verdichtingmachines mogen pas gebruikt worden bij een aanvulling van 
1 m, gemeten in verdichtte toestand, vanaf bovenzijde buis.

Verdichting

Om structurele redenen is het aan te bevelen om, in zoverre het planologische 
voorschriften niet weerspreekt, de uitgegraven zand als aanvulling te gebrui-
ken. Het verwijderen van de beschoeiing moet langzaam worden gedaan. Daar-
mee is de statische dichtheid van de oorspronkelijke zand gewaarborgd. Wordt 
de beschoeiing pas na het aanvullen verwijderd dan is er een afzonderlijk statis-
tisch bewijs nodig.

Onderstaande Tabel uit de DWA-A 139 geeft aan,  de toepassingen van ver-
dichting machines, laagdikten etc.:

Tabel 5: Toepassingen van verdichting machines, laagdikten, aantal gangen.

EN 1610 – 11  
Aanvullen van de sleuf

„De zijdelingse en verdere sleufaan-
vulling mag pas geschieden als de 
buisverbindingen en de bedding in staat 
zijn deze lasten te dragen.

Het prepareren van de leidingzone en de 
verdere sleufaanvulling alsmede ook het 
verwijderen van de beschoeiing moet zo 
uitgevoerd worden dat de belasting van 
de buisleiding de aangegeven normen 
niet overschrijdt.“

Type- 
machine

Machine-
gewicht

Verdichtinggegevens

V 1* V 2* V 3*
Geschikt-
heid

Laagdikte Aantal 
gangen

Geschikt-
heid

Laagdikte Aantal 
gangen

Geschikt-
heid

Laagdikte Aantal 
gangen

[kg] [cm] [cm] [cm]

1. Lichte verdichtingmachines (hoofdzakelijk voor de leidingzone)
Tril-
stamper

licht
medium

bis 25 
25 – 60

+  
+

bis 15 
20 – 40

2 – 4  
2 – 4

+  
+

bis 15 
15 – 30

2 – 4  
3 – 4

+  
+

bis 10 
10 – 30

2  –  4  
2  –  4 

Tril-
plaat

licht
medium

bis 100   
100 – 300

+  
+

bis 20 
20 – 30

3 – 5
3 – 5

0
0

bis 15 
15 – 25

4 – 6
4 – 6

 – 
 – 

 – 
 – 

 – 
 – 

Tril- 
wals

licht bis 600 +  20 – 30 4 – 6 0 15 – 25 5 – 6  –  –  – 

2. Medium en zware verdichtingmachines (boven de leidingzone vanaf 1m aanvulhoogte)
Tril- 
stamper

medium 
zwaar

25 – 60
60 – 200

+  
+

20 – 40
40 – 50

2 – 4  
2 – 4

+  
+

15 – 30
20 – 40

2 – 4  
2 – 4

+  
+

10 – 30
20 – 30

2  –  4   
2  –  4 

Explosie- 
stamper

medium 
zwaar

100 – 500
> 500

0
0

20 – 40
30 – 50

3 – 4  
3 – 4

+  
+

25 – 35
30 – 50

3 – 4  
3 – 4

+  
+

20 – 30
30 – 40

3 – 5 
3 – 5

Tril- 
plat

medium 
zwaar

300 – 750
> 750

+  
+

30 – 50
30 – 70

3 – 5 
3 – 5

0
0

20 – 40
30 – 50

3 – 5 
3 – 5

 – 
 – 

 – 
 – 

 – 
 – 

Tril- 
wals

medium 600 – 8000 +  20 – 50 4 – 6 +  20  –  40 5 – 6  –   –   –  

 +   = aanbevolen
 0   = meest geschikt
   –   = ongeschikt
*  V 1 = grofkorrelig, korrelgrootte % < 0,06 mm; 5%; 

V 2 = gemengde bodem, korrelgrootte % < 0,06 mm; 5 tot 40%; (bv. zand met hogere fraktie cohesief materiaal); 
V 3 = fijnkorrelige bodem, korrelgrootte % < 0,06 mm; 40% cohesief; (bv. klei)
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Toepassing toebehoren

Keramische kraagbuizen van Sweillem Ceramic moeten, indien mogelijk, met 
een geschikte diamantzaag gesneden worden. Tot DN 300N, in het bijzonder bij 
ruimtegebrek, is het inzetten van een geschikte buizenkniptang mogelijk

Vervolg van pagina 12

EN 1610 – 11.1

Verdichting

„„De verdichtinggraad betreffende de 
buisleiding, moet met de gegevens in de 
statische berekeningen overeenkomen.

De vereiste verdichtinggraad is aan 
de hand van een machine specifiek 
voorschrift (verdichtingmachines) te 
vergelijken en indien noodzakelijk, door 
metingen aan te tonen.

Het verdichten van de aanvulling direct 
boven de buis moet, indien vereist, 
handmatig te gebeuren.

 De mechanische verdichting van de 
verdere sleufaanvulling direct boven 
de buis mag pas dan gebeuren,  als er 
laag van tenminste 300 mm boven de 
buiskruin is aangebracht. De vereis-
te dikte van de laag direct boven de 
buis alvorens men met mechanische 
verdichting begint, hangt af  van de 
aard van de verdichtingmachine. De 
keuze van de verdichtingmachine, ver-
dichtinggraad, aantal gangen en de te 
verdichtende laagdikte dient afgestemd 
te worden aan de hand van verdichting-
materiaal en de in te bouwen buislei-

ding. De meest voorkomende oorzaken 
van beschadigingen aan de buizen komt 
doordat afgeweken wordt van de aan-
gegeven verdichting van de beddingen, 
zijdelingse aanvulling en de afdekking. 
Door de leidingzone gelijkmatig te ver-
dichten sluit men puntbelastingen uit.”
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Dichtheidstest – Lucht EN 1610 – 13.1  
Allgemeen

„Het testen op dichtheid van buisleiding-
en, putten alsook inspectie aanslui-
tingen dient te gebeuren met lucht 
(methode L) of met water(methode W) 

Een gescheiden test van buizen en hulp-
stukken, putten en inspectie aan- 
sluitingen, bijvoorbeeld buizen met 
lucht en putten met water is toege-
staan. In geval van methode ,,L” is 
het aantal  correctieve  maatregelen 
en herhalingstesten bij mislukkingen   
onbeperkt. 

Bij eenmalig of meermaals mislukken 
van de proef met lucht is het overstap-
pen naar de watertest toegestaan. In 
dat geval is het resultaat van de water-
test bindend.“

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de testvarianten ,,Lucht” met 
de daarbij behorende testduur. Voor iedere test is de overeenkomstige lucht-
druk op te bouwen met inachtname van een berustingtijd van minstens vijf mi-
nuten.

De gekozen testdruk kan in het begin met 10% overschreden worden. Bij aan-
wezig grondwater is de hoogste grondwaterstand van de testlengte in acht te 
nemen,   per 10 cm grondwater boven de buiskruin, moet men de testdruk met 
1 kPa  verhogen. De maximale testdruk mag nooit meer zijn als 20kPa.

Verdere testen, zoals per verbinding en vacuüm testen met lucht, zijn toegela-
ten.

Tabel 6: Drukproef, Drukverlies en testduur voor het testen met lucht

Test methode LA Test methode LB Test methode LC Test methode LD
P0  [kPa] 1 5 10 20
∆P [kPa] 0,25 1 1,5 1,5
DN [mm] Testduur [min]

150 5 4 3 1,5
200 5 4 3 2
250 6 5 3 2
300 7 6 4 3
350 8 7 5 2
400 10 7 5 3
450 11 8 6 3
500 12 9 7 3
600 14 11 8 4
700 17 13 9 5
800 19 15 11 5
900 22 17 12 6

1000 24 19 14 7
P0 = Testdruk met luchtdruk in kPA
ΔP = Toegestane drukverlies in kPa
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EN 1610 – 13.3  
Test met water (methode W) 
13.3.1 Testdruk

„„De testdruk is de zich door de vulling 
van de teststreng, tot aan het maai-
veldoppervlak van de stroomopwaarts 
gelegen put, opgebouwde druk van 
hoogstens 50kPa en minstens 10kPa, 
gemeten aan de buiskruin.“

Na het vullen is een voorbereidingstijd van 1 uur aan te houden. Aan de  gestel-
de eisen is voldaan, als het toegevoegde watervolume tijdens de testduur van 
30min. niet meer is als:

0,15 L/m² voor  buisleidingen

0,20 L/m²  voor  buisleidingen  inclusief  putten

m² = Vochtige binnensteoppervlakte

Van iedere test moet een testrapport gemaakt worden.

Tabel 7: Vereiste watervolumen en toegestaan waterverlies

DN Vereist  
Watervolume

Toegestaan waterverlies
buisleiding

Toegestaan waterverlies
Buisleiding en put

[mm] [L/m] [L/m] [L/m]

150 18 0,07 0,09
200 31 0,09 0,13
250 49 0,12 0,16
300 71 0,14 0,19
350 96 0,16 0,22
400 126 0,19 0,25
450 159 0,21 0,28
500 196 0,24 0,31
600 283 0,28 0,38
700 385 0,33 0,44
800 503 0,38 0,50
900 636 0,42 0,57

1000 785 0,47 0,63

Dichtheidstest-Water
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