
 

Lastenboekomschrijving : Ophanging van leidingen in het 
horizontale vlak. 

BKI-beugel : 
 
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de ophanging der leiding met het oog op 
een dubbele eis nl. stevigheid en vrije uitzettingsmogelijkheden.  
De toe te passen beugel bestaat uit volgende 3 delen :  
 
- Ongedeelde beugel uit gegalvaniseerd staal  

De beugel dient ononderbroken te zijn en mag op geen enkele manier 
doorgeboord of voorzien zijn van ingeponste gaten zodat een zeer hoge 
toelaatbare belasting gegarandeerd is. De uiteinden van de beugel passen rond een 
bijhorend kogellid. De ongedeelde beugel is onderin voorzien van een doorzetting 
waarin een verbindingsbeugel eenvoudig gemonteerd kan worden. Dit maakt het 
mogelijk op een eenvoudige manier buizen onder elkaar te monteren. Een 
flexibele ophanging blijft hierbij gewaarborgd.  

 
- Kogellid  

Maakt deel uit van de beugel. 
Deze geeft de ophangstrop een axiale bewegingsvrijheid van maximaal 12°. 
 

- Klembus 
De uiteinden van de ononderbroken beugel, zodanig geconstrueerd dat ze perfect 
het kogellid omsluiten, wordt d.m.v. de klembus ingeklemd. De inklemming is 
zodanig dat alsnog een vrije beweging van de beugel omheen het kogellid 
gegarandeert blijft. .De lengte van de klembus is zodanig dat, ook na het monteren 
van de ophanging, isoleren van de buis nog mogelijk is zonder dat de axiale 
bewegingsvrijheid van het kogellid wordt beperkt. 

 
Bovendien dient elke ophanging bovenaan voorzien te zijn van een kogelscharnier. Dit 
kogelscharnier laat in combinatie met het kogellid een vrije beweging van de ophanging 
toe, zonder extra zijdelingse krachten op de draadstang. Dit garandeert een blijvend 
stevige bevestiging. Het kogelscharnier laat tevens een correcte hoogteregeling van de 
ophanging toe. 
 
De ophangstrop kenmerkt zichzelf door zijn zeer hoge toelaatbare belasting. 
De ophangstroppen voor buisdiameter tot 65 mm zijn geschikt voor een maximale 
werkbelasting van 1500 N. Vanaf buisdiameter 70 mm zijn ze geschikt voor een  
maximale werkbelasting van 2500 N en vanaf diameter 95 voor max. 5000 N. 
 



De beugel is  inwendig bekleed met een geluiddempende rubberinlage met een 
geluidsreductie van -20 dB(A) volgens ISO 3822-1 en bestand tegen hoge temperaturen 
(120°C) zodat geen rechtstreeks contact met de stalen ring ontstaat. 
De veiligheidsmarge minimale breuklast (V) = 3. 
 
Indien meer dan één leiding naast elkaar loopt, is bevestiging van de ophanging aan een 
railprofiel aanbevolen. 
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