BIJLAGE 6
Code
van
het
gebrek

00

VADEMECUM VAN DE GEBREKEN

Benaming van het gebrek

Omschrijving van het gebrek

geen gebrek

01-10 Vervormingen – trillingen –
bewegingen
zichtbare verticale
01
vervorming/doorbuiging
02
zichtbare horizontale vervorming
abnormale trilling bij verkeer/ wind
03
04
zetting / verticale verplaatsing
05
draaiing / horizontale verplaatsing
van de bovenbouw
06
belemmering in de vrije beweging /
uitzetting van de bovenbouw
11-20 Grond - water
(buiten het kunstwerk)
gebrekkige waterafvoer
11
grondverzakking
12

14

uitschuring/verzakking in de bedding van
de waterloop
waterdoorsijpeling

15

omgeving gebrekkig

13

blz. 1

16

drainering defect
21-40 Beton - voorspanning

- grootte - plaats
- waarde - richting
- plaats - oorzaak

-

verstopt - gebroken
oppervlakte - diepte
plaats (voor, achter, naast het landhoofd)
oppervlakte - diepte - plaats

- debiet - kleur - oorsprong - meesleuren
van fijne grondkorrels
- verzakkingen van steenglooiingen,
kwartkegels enz.
- verstopt – gebroken

- verticaal, horizontaal, schuin
- ouderdom (oud, recent)
- diepte (dwars door het element lopend of
slechts zichtbaar aan één zijde)
- lengte
- ligging (aanduiden op de tekening)
- idem van bij code 21
- idem van bij code 21

21

fijne scheur (≤ 0,1 mm)

22

middelbrede scheur

23

brede scheur (≥ 0,2 mm)

24

beton beschadigd

- grindnesten, verbrijzeling, afgebrokkeld,
los, afschilfering

25
26

gebrek in waterdichtheid /
chemische aantasting van het beton
wapening bloot

27
28

wapening gebroken
staat van de bescherming

- waterdoorsijpeling, vochtvlekken,
uitbloeiing, stalactieten
- plaats, functie, aantal, lengte,
aangetast of niet
- plaats, aantal
- beschadigd, los, gescheurd, aard van de
bekleding

blz. 2

31
32
33
34

huls bloot
spanstaal bloot
injectie defect (inwendige kabels)
omhulling defect (uitwendige kabels)

35

verankering of haar bescherming
beschadigd
kabel beschadigd

36

- beschadigd of niet, geroest of niet
- idem van bij code 31
- onvoldoende, roestvlekken
- onvoldoende, gescheurd, gebarsten,
roestvlekken
- roest, scheuren, draden los
- strengen/draden gebroken, geroest

41-44

Metaal
(metalen brug / gemengde constructie)

41

materiaal beschadigd

42
43

las defect
bout/klinknagel defect

44

staat van het verfwerk

45-50

Metselwerk

45

scheur in de voegen

46

scheur door de stenen en
de voegen heen

47

stenen beschadigd

- verbrijzeld, afgebrokkeld, afgeschilferd

48

gebrek in de waterdichtheid /
aantasting van de voegen /
aantasting van het metselwerk

- waterdoorsijpeling, vochtvlekken,
uitslag, stalactieten
- lokalisering

49

losse stenen

- ontbrekend, onstabiel

51-60

Opleggingen

51

materiaal beschadigd

- gescheurd, geplooid, uitgeknikt,
gebroken, verstijvers beschadigd
- gescheurd, onvolledig
- gescheurd, los, gebroken, ontbreekt
- verplicht in te vullen per
element: - roestgraad
- aanhechting

- richting, lokalisering, ouderdom,
diepte, lengte
- idem van bij code 45

- staal: gescheurd, g ebroken, vervormd
- polychloropreen: los, vervormd,
verbrijzeld, gescheurd,
frettage beschadigd
- PTFE: verplaatst, gescheurd, verbrijzeld
- beton/scharnieren: gescheurd, verbrijzeld,
vervormd
- mortel: gescheurd, verbrijzeld
- speciale opleggingen (potoplegging,
bolvormige of cilindrische oplegging):
vervormd, gescheurd

blz. 3

- metallisatie, galvanisatie of verf,
verplicht in te vullen: - roestgraad
- aanhechting
- polychloropreenomhulling
of -slabben gebrekkig
- los, gebroken, afwezig

52

staat van de bescherming

53

bevestiging defect

54

functioneel gebrek

- geblokkeerd, vervuild, losgekomen,
abnormale verplaatsing, vervorming,
gebrek verplaatsingsmogelijkheid,
gebrekkig dragen van de bovenbouw

55

schade aan de sokkels

- gebroken, gescheurd

61-70

Voegen

61

staal beschadigd

- gebroken, geplooid, gescheurd

62

polychloropreen/ PTFE beschadigd

- verbrand, gescheurd, doorboord,
losgekomen, afgerukt, doorgezakt

63

bevestiging/ondersteuning defect

- losgekomen, afgerukt, verplaatst, speling

64

functioneel gebrek

65

vervorming

66

staat van het verfwerk

- vervuild, niet waterdicht, langse of
dwarse vervormings- of verplaatsingsmogelijkheid onvoldoende of belet
- gebrekkige aansluiting tussen rijwegen voetpadgedeelte
- gebrekkige aansluiting tussen voeg en
wegdek
- van het geheel, van een deel, gezakt,
naar boven of dwars bewogen
- verplicht in te vullen: - roestgraad
- aanhechting

71-80

Verharding

71

gebrek aan het oppervlak

- spoorvorming, opstijgen van bitumen,
sleet, zichtbare gladheid, aantasting
aan het oppervlak, oppervlaktescheuren,
tegels gebroken, zakkingen

72

gebrek dat de afdichting
kan beïnvloeden

- kippennest, diepe scheuren,
beschermingslaag zichtbaar,
blaasvorming, afglijden, loskomen

73

gebrek dat andere elementen
kan beïnvloeden

- verzakking, opstuiking of schade
in de omgeving van de voeg

blz. 4
81-90

Beveiligingselementen en diversen
(leuningen, veiligheidsstootband,
geluidswerend scherm, verkenmerken)

81

materiaal beschadigd / vervormd

- gescheurd, verdraaid, verplaatst,
gebroken, gegolfd, geplooid,
uitgeknikt, gebarsten

82

ontbrekend deel

- plaats, lengte,
benaming van de onderdelen

83

bevestiging defect

84

staat van bescherming

- los, onvolledig, bouten beschadigd,
las onvoldoende, plaats, aantal
- galvanisatie of verf, verplicht in te
vullen: - roestgraad
- aanhechting
- plastificering: onvoldoende, roest

91-98

Waterafvoer van het kunstwerk

91

waterstagnatie

- op de rijweg, in de watergreppels,
in de omgeving van de voegen
- in de kokerliggers / holle elementen

92

verstopping

93

beschadiging

- geheel of gedeeltelijk,
met slib of met ander vuil
- losgekomen, gebroken, niet waterdicht,
lekken

94

ontbrekend deel

95

waterschade

- lekkage onder deksteen /
op structuurelementen

99

niet nagezien

- reden:

- plaats, benaming van de onderdelen

