
n Hoge wateropname door optimaal geplaatste waterinlaatopeningen en geringe  
waterinlaatweerstanden

n Steekmof waarborgt snelle montage. Afdichting bij MP-buisleidingen door middel van  
profielafdichtring

n Enorm hoge waterafvoer door gladde binnenkant

n Drukbestendig en slagvast door dubbelwandige PE-HD-buisconstructie

n Probleemloze inbouw door laag gewicht

n Geschikt voor SLW 60 / HGV 60

Belangrijk

Gegevens over de inbouw kunt u vinden in de desbetreffende normen  
EN 1610, DWA-A 139, DWA-A 127 en in onze leginstructies op  www.fraenkische.com.

De toppuntsymmetrisch geplaatste waterinlaatopeningen garanderen door de afgestemde verhouding 
tussen sleuven en wand een optimale wateropname. De sleuven zijn, beschermd door de omgevende  
filterlaag, in het golfdal aangebracht, zodat het water zoveel mogelijk ongehinderd naar binnen kan stromen. 

Strabusil-drainagebuizen zijn dubbelwandige buizen van PE-HD met een geprofileerde wand en gladde  
binnenkant, overeenkomstig DIN 4262-1 type R2 in de ringstijfheidsklasse SN 4. De combinatie van deze 
beide eigenschappen verenigt de voordelen van de hoge ringstijfheid van geribde buizen met een grote 
waterafvoer van buizen met een gladde binnenkant.

Strabusil-drainagebuizen worden geproduceerd in de nominale wijdtes DN 100 tot DN 400 in starre buizen 
met een lengte van 6 m. Ze zijn temperatuurbestendig ook bij vorst. Door de zwarte kleur wordt een hoge 
uv-bestendigheid bereikt en daarmee is ook een langere probleemloze opslag in de openlucht mogelijk. 
Strabusil-drainagebuizen zijn bestand tegen zuren en logen conform de norm DIN 8075 bijlage 1. Strabusil- 
drainagebuizen worden toegepast volgens de desbetreffende normen, richtlijn en voorschriften. 

De belangrijkste hierbij zijn: 

n DIN EN 1610 
n RAS-Ew 
n DWA-A 139
n ZTVA-StB 97/06
n ZTV Ew-StB 14

Strabusil®-drainagebuizen SN 4 van PE-HD ...

Strabusil® – de buis
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Het waterinlaatoppervlak bedraagt ≥ 50 cm²/m per buis. Een toppuntmarkering bij 
de gedeeltelijk geperforeerde drainagebuizen waarborgt een correcte inbouw van 
Strabusil, zodat de waterinlaatopeningen in het bovenste gedeelte van de buis liggen.

De beproefde dubbelwandige constructie met geprofileerde buitenwand geeft de 
buis een hoge ringstijfheid en tevens een laag gewicht. Het gladde oppervlak van  
de binnenbuis waarborgt een ongehinderde, snelle waterafvoer.

De raakvlakken van binnen- en buitenbuizen zijn homogeen aan elkaar vastgelast. 
De combinatie van een maximale waterinlaat en -afvoer, een laag gewicht, handzame 
buislengte (6 m), buigvermogen en een hoge ringstijfheid maken het plaatsen veilig en 
eenvoudig en de aanleg rendabel.

Strabusil-drainagebuizen zijn bedoeld voor een goed functionerende afwatering van 
wegen, luchthavens en sportterreinen evenals in gevallen waarbij hogere eisen aan 
drainagebuizen worden gesteld.

Toepassing en functie:

Gedeeltelijk geperforeerde Strabusil-drainagebuizen (LP) en volledig geperforeerde drainagebuizen 
(TP) zijn bestemd voor een betrouwbare afwatering van de vlakke ondergrond en dienen als vorstbescher-
mende laag. Dit geldt zowel tijdens de bouwfase als na beëindiging van de bouwmaatregel, doordat het 
aanwezige, niet-gebonden grondwater wordt opgenomen en naar het afwateringskanaal wordt afgevoerd.

Multifunctionele Strabusil-buizen (MP) moeten behalve de functie van een gedeeltelijk geperforeerde 
drainagebuis ook die van reservoir over langere afstanden op zich nemen. Indien nodig moeten deze buizen 
het aanwezige afvloeiende hemelwater opnemen en verder leiden. Daarom moet de mofverbinding in 
tegenstelling tot gedeeltelijk geperforeerde drainagebuizen conform DIN 4262-1 waterdicht (WD) worden 
uitgevoerd. Hiervoor wordt een profielafdichtring in het 2e golfdal geplaatst. Zonder profielafdichtring geldt 
de verbinding als zanddicht (ZD). Bij een waterdichte buisverbinding moet erop worden gelet, dat bij de 
montage zowel het binnengedeelte van de mof als de profielafdichtring met voldoende glijmiddel worden 
ingesmeerd.

Gedeeltelijk geperforeerde drainagebuis (LP) Volledig geperforeerde drainagebuis (TP)

Multifunctionele buis (MP)

... bij de aanleg van verkeerswegen jarenlang betrouwbaar gebleken

De verschillende soorten perforatie

Probleemloze inbouw door het lage gewicht. De 
bijpassende onderdelen voldoen aan alle eisen die in 
de praktijk aan drainage worden gesteld.
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Doorstroming QT /QV resp. stromingssnelheid VT / VV
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Betekenis:

d  [m]  =  binnendiameter

h  [m]  = vulhoogte

Q V  [m
3/s]   =  doorstroming  

   bij volledige vulling

Q T  [m
3/s]    =  doorstroming  

   bij gedeeltelijke vulling

V V  [m/s]    =  stromingssnelheid 
   bij volledige vulling

V T  [m/s]    =  stromingssnelheid  
   bij gedeeltelijke vulling

Voor de bepaling van afvoervermogens 
(volledige vulling) kan rekening worden 
gehouden met het hydrauliekdiagram. 

De hydrauliek werd vastgesteld met 
gebruikmaking van DWA-voorschrift  
A 110 op basis van de wandruwheid  
tijdens het gebruik (kb = 0,5 mm).

In het diagram kan de van de nominale 
wijdte (DN) en stroomhelling (%)  
afhankelijke afvoer (l/s) en de stromings- 
snelheid (m/s) worden afgelezen.

Zo kan bijv. met multifunctionele Strabusil- 
buizen (MP) DN 350 bij een helling van 1 
% een hoeveelheid water van ca. 160 l/s 
resp. 580 m³/uur bij een stromingssnel-
heid van ca. 1,8 m/s worden afgevoerd.

Voor de bepaling van gedeeltelijke  
afvoeren wordt conform DWA-A 110  
de gedeeltelijke vullingscurve voor  
cirkelprofielen volgens het nevenstaande 
diagram toegepast.  
 

Strabusil® – gegarandeerd grote afvoer … 

Hydrauliek
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Voor nevenstaand vervormings-diagram 
(gemiddelde waarde van alle nominale 
wijdtes) gelden de volgende inbouwvoor-
waarden:

n Strabusil DN 100 – DN 400

n Drukbelasting

n Toppuntoverdekking 0,5 – 8,0 m

n Verkeersbelasting SLW 60 / HGV 60

n Buisleidingzone –  
grond van de groepen: 

G2 / middelzware grond  
(bovenste curve)  

G1 / niet-zware grond  
(onderste curve) 

Zie ook grondklasse 3 conform   
DIN 18300; steunlaaghoek 180°,   
losse steunlaag.

n Bodembewerking en opvulling  
G3 met 95 % DPr 
G3 with 95 % DPr

Belangrijk

Gegevens over de inbouw kunt u vinden in de desbetreffende normen EN 1610,  
WA-A 139, DWA-A 127 en in onze leginstructies op  www.fraenkische.com.

Strabusil-drainagebuizen zijn robuust en geschikt voor ruw gebruik op de bouwplaats. Bij vorst bieden ze  
zonder problemen weerstand tegen belastingen door klappen en slagen.

Strabusil-drainagebuizen voldoen aan de eisen van de bestendigheid tegen hogedrukstralen en hogedruk-
spoeling conform DIN 19523.

De geprofileerde buiswand garandeert een hoge ringstijfheid. Ze kunnen overal worden toegepast  waar 
hoge statische en dynamische belastingen moeten worden opgenomen. In combinatie met een vakkundige 
inbouw (EN 1610, DWA-A 139) worden de tijdens de buisstatische opmeting vastgestelde vervormingen 
(zie diagram), bij een standaardinbouw zoals hieronder afgebeeld, bij een hoge verkeersbelasting niet  
overschreden. De waarden liggen onder de toegestane vervormingsgrenswaarde van 6,0 % conform 
DWA-A 127.

Het vervormingsdiagram is echter geen vervanging voor de statische berekening conform DWA-A 127. 
Met een statische berekening wordt behalve de buisvervorming, ook de spannings- en stabiliteitsbelast-
ing bepaald.

… en zeer robuust 

Statische berekeningen

Geldt alleen voor nevenstaande inbouwvoorwaarden!
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