
Ontwerpbeoordeling van drukapparatuur 
In de levenscyclus van drukapparatuur zijn drie belangrijke fases te onderscheiden: het ontwerp, de fabricage 
en de gebruiksfase. Om problemen tijdens de fabricage en het gebruik te vermijden, is het cruciaal om de 
nodige aandacht te besteden aan het ontwerp. Vinçotte-ingenieurs staan u hierin bij.
Indien u ons al tijdens de ontwerpfase contacteert, helpen wij u om alle mogelijke problemen ruim op tijd op te 
sporen en bij te sturen. Vinçotte test, keurt, certificeert en begeleidt u doorheen alle fases van het 
productieproces. Van ontwerp en oplevering tot en met het onderhoud. 

Your tailor-made solution

Meer over ontwerpbeoordeling van drukapparatuur:

'Ontwerp' is veel meer dan enkel dimensioneren en minimale vereiste diktes bepalen. Een ontwerp moet ook de nodige 
aandacht schenken aan de juiste parameters en procedures die een optimale fabricage en een veilig gebruik van de 
apparatuur garanderen. Om u hierover zekerheid te bieden, voert Vinçotte de volgende onderzoeken uit:

risicoanalyse;
onderzoek naar materiaalkeuze;
algemene dimensionering en wanddiktebepaling;
onderzoek naar de belangrijkste fabricageparameters;
destructief en niet-destructief onderzoek;
weerstands- en dichtheidsproeven;
onderzoek naar de beveiliging tegen het overschrijden van de aanvaardbare limieten.

Al deze onderzoeken worden uitgevoerd in functie van het doel van de apparatuur en rekening houdend met de reglementaire 
context. Onze ingenieurs zijn niet alleen experten in hun vak op technisch vlak, ook qua wetgeving zijn ze dankzij het intern 
opleidingsprogramma van Vinçotte steeds op de hoogte van de laatste evoluties. Wanneer u een keuring laat uitvoeren door 
Vinçotte kunt u er altijd zeker van zijn dat uw apparatuur volledig conform de toepasselijke normen en codes functioneert. 
Mochten er toch problemen zijn, helpen wij u eveneens op weg naar een oplossing.

De basisparameters voor dimensionering zijn:

hoofdafmetingen, ontwerpdruk, minimale en maximale ontwerptemperatuur, bedrijfsdruk, bedrijfstemperatuur, 
beproevingsdruk, eigen gewicht, gewicht en eigenschappen van fluïdum, transiënten, aantal cycli, externe belasting ter hoogte 
van aansluitingen, wind, aardbevingen, dynamische belastingen, ondersteuningen, potentiële degradatiemechanismen, 
voorschriften rond beveiliging, voorschriften inzake toegankelijkheid,...

Your result
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Voordelen ontwerpbeoordeling van drukapparatuur

Vinçotte beoordeelt als onafhankelijke partij of uw materialen overeenstemmen met de normen die van toepassing zijn.
Onze proactieve aanpak helpt u om mogelijke problemen zo snel mogelijk op te sporen en corrigerende maatregelen te 
nemen.
Uw engagement voor veiligheid wordt bewezen door onze tussenkomst als gereputeerde onafhankelijke partij, wat uw 
geloofwaardigheid en het vertrouwen dat partners in u zullen hebben ten goede komt.

Please note

Normen en wetgeving

Vinçotte is bevoegd voor de controle van het ontwerp van drukapparatuur en installaties in het kader van diverse 
reglementeringen:

PED Richtlijn 2014/68/EU - European directive for Pressure Equipment - PED;
Belgisch koninklijk besluit van 11 juli 2016 ivm de PED richtlijn
Richtlijn 2010/35/EG – Europese richtlijn inzake vervoerbare drukapparatuur;
Richtlijn 2009/105/EG – Europese richtlijn inzake drukvaten van eenvoudige vorm;
Belgisch koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende installaties voor het vervoer van gevaarlijke producten via 
leidingen;
Belgisch ministerieel besluit van 11 juni 1993 betreffende als nucleair geklasseerde drukapparatuur en installaties;
Frans besluit van 12 december 2005 betreffende nucleaire drukapparatuur
...

De ingenieurs van Vinçotte baseren zich op de erkende internationale normen voor de controle van het ontwerp van 
drukapparatuur en installaties:

Amerikaanse normen: ASME VIII div.1 & 2, ASME III, ASME B31.3, ASME B31.8, TEMA,...
Europese normen: EN 13445, EN 13480,...
Duitse normen: ADMerkblatter, KTA
Franse normen: CODAP, CODETI, RCC-M,...
Nederlandse normen: RTOD, NEN 3650,...

In which situation?

Toepassing ontwerpbeoordeling van drukapparatuur

constructeurs van drukapparatuur en -installaties
toekomstige uitbaters van drukapparatuur en -installaties
studiebureaus belast met het ontwerp van drukapparatuur en installaties
...
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment/directive_en
https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/nieuwe-ped-richtlijn-omgezet-belgisch-recht

