
     1e beproeving document V02  22032012 
 1e  Proefstuk 

Uit tussenput of uit buis inclusief opmeten spleetwijdte tussen kous en buis 

Genomen 
onder 

toezicht? 

Afmetingen 
akkoord? 
L / B / ∆t 

conf.NEN-EN 
13566-4c 

Beproeven op:  
-mech. (3 punt buig proef σ0&E0 ) 5 van 5 strips 
-Uitharding 1 van 5 strips 
-waterdichtheid (optioneel) 

Uitharding 
akkoord? 

E0 akkoord? 

Controle herberekening of vergelijk EI & M 
cap 

Afweging acceptatie afhankelijk van: 
-belastingtype 
-afwijking E0 
-uithardingsgraad 
-verhouding E0 / Ex 
-Mcap & EI 
Eventueel reductie Ex / E0 (uit database) 

Geaccepteerd 
volgens 
bestek? 

Goedkeuren 

Geaccepteerd 
volgens 
bestek? 

Goedkeuren 

Niet goedkeuren – naar procedure herhaling beproeving 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja ja 

Stroomdiagram 1e beproeving 
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 2e Herhaling beproeving  
2 proefstukken uit buis 

Genome
n onder 

toezicht? 

Afmetingen 
akkoord? 
L / B / ∆t 

conf.NEN-EN 
13566-4c 

Uit de 2 proefstukken radiaal 10 stroken halen en testen :  
-mech. (3 punt buig proef σ0&E0 ) 5 van 10 stroken 
-Uitharding DSC of reststyreen  2 van de 10 stroken 
-waterdichtheid  2 van de 10 stroken (optioneel) 

Uitharding 
akkoord? 

E0 akkoord? 
2 van 10 

Controle herberekening of vergelijk EI & M cap 

Aanvullende uitharding meting  (methode in overleg met de 
opdrachtnemer en afhankelijk van de harssoort ) 1 van 10 
Doel: analyse van de oorzaak 
Resultaat: vaststellen mate van uitharding 
Eventueel: inschatting maken van Kred 

Geaccepteerd 
volgens 
bestek? 

nee 

ja 

Bereken de aanwezige veiligheid 

Geaccepteerd 
volgens 
bestek? 

Goedkeuren met prijs verrekening 

Is er een kans van 
slagen met 

geschatte Kred, dat 
de kous 

geaccepteerd 
wordt? 

Analyse E0 / 
Ex 

Kruiptest uitvoeren (3 van 10)  
24 / 48 / 96  / 1000uur 
afhankelijk van spreiding 

afkeuren 

afkeuren 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 
Ja* 

Nee*** 

Ja** 

note 
 
* - afhankelijk van type belasting 
  - alleen bij geringe afwijking k 
  - als E waarde minder belangrijk is 
  - bij over dimensionering van de 
    Wanddikte 
 
** - bij grote kans van slagen 
    - in twijfel gevallen 
 
***- afweging bij grote afwijking k 
    - weinig tot geen kans van slagen 
    - in overleg met de aannemer kan 
      besloten om alsnog kruiptest uit 
      te voeren 

Stroomdiagram herhalingsbeproeving 

 


