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Op het 42e Internationale symposium van CIB W062 ‘Water Supply and Drainage 

for Buildings’, dat vorig jaar augustus plaatsvond in Slowakije, werd een presentatie 

gehouden over een studie, uitgevoerd door de Japanse sanitair fabrikant Toto in 

samenwerking met de Kanto-Gakuin Universiteit, naar de vorming van urinesteen 

in de liggende afvoerleiding van in serie aangesloten urinoirs. In dit artikel is hiervan 

een kort verslag opgenomen, aangevuld met informatie uit de TVVL voorstudie ST-

25 over de gescheiden urine-inzameling in gebouwen. 

Urinesteen in liggende afvoer -
leiding van urinoirs in serie
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Bij in rijen geïnstalleerde urinoirs in de publieke 
omgeving en in kantoren ontstaat onherroepe-
lijk na meerdere jaren van gebruik urinesteen-
vorming in de liggende afvoerleiding direct 
achter de urinoirs. In de Japanse studie [1] is dit 
verschijnsel onderzocht en zijn ontwerpcrite-
ria en reinigingsvoorschriften afgeleid om de 
vorming van urinesteen terug te dringen. In 
Japan wordt het probleem van kalkafzetting in 
afvoerleidingen achter een rij urinoirs erkend 
als substantieel probleem dat na langdurig 
gebruik optreedt. 

 URINESTEEN
Alvorens op het Japanse onderzoek in te gaan 
slaan we de TVVL Voorstudie ST-25 [4] er op 
na. Daarin staat dat het neerslaan van urine-
componenten voorkomt in waterloze urinoirs, 
scheidingsclosets en conventionele urinoirs. 
Deze urine-componenten hechten zich onder 
andere aan de leidingen en de stankafsluiter en 
zorgen er daarmee voor dat de functionaliteit 
van deze sanitaire toestellen gereduceerd 
wordt. Urinesteenvorming in urineafvoer-
leidingen kan leiden tot verstoppingen als 
hieraan geen aandacht wordt gegeven. Urine 
bestaat uit water, stikstof (o.a. ureum), 

chloriden, fosfor, zwavel, natrium, calcium, 
kalium en magnesium. De veranderingen die 
plaats vinden in de urine worden veroorzaakt 
door contaminatie met bacteriën uit feces 
en van het urinesysteem. Stikstof is in verse 
urine vooral aanwezig in de stof ureum. Ureum 
hydrolyseert bijna onmiddellijk tot ammoniak, 
ammonium en bicarbonaat door de aanwe-
zigheid van het enzym urease. Urease wordt 
door veel micro-organismes, die aanwezig 
zijn in toiletsystemen, geproduceerd en dient 
als katalysator voor de hydrolyse van ureum. 
Doordat ammoniak vrij komt, stijgt de pH van 
gemiddeld 6,2 naar 9,2. Deze hoge waarde 
resulteert in meer van het vluchtige ammo-
niak. De hogere pH brengt ook de vorming 
van Struviet, Tricalciumfosfaat en soms ook 
calciumcarbonaat teweeg (wanneer gespoeld 
wordt met leidingwater). Zowel Struviet als 
Tricalciumfosfaat worden in het ST-25 rapport 
bedoeld wanneer er over urinesteen gesproken 
wordt. Een ander woord voor calciumcarbo-
naat is kalk. 

 (ON)VERDUNDE URINE
Er is onderzoek [5] uitgevoerd naar de stoffen 
die zich hebben afgezet in de leidingen van een 

conventioneel urinoir, een scheidingscloset en 
van een waterloos urinoir. In het conventioneel 
urinoir werd voornamelijk kalk aangetroffen, in 
de andere twee werd voornamelijk urinesteen 
aangetroffen en maar een kleine hoeveel-
heid kalk. Struviet ontstaat in urine die weinig 
verdund is terwijl kalk ontstaat wanneer de 
urine verder verdund is. Tricalciumfosfaat ont-
staat bij zowel onverdunde als verdunde urine, 
maar wordt niet gevonden in conventionele 
urinoirs. Wanneer de urine afgevoerd wordt 
met net zoveel spoelwater als een conventi-
oneel closet (3 liter water bij gebruik van de 
waterbespaarknop na een ‘kleine boodschap’) 
treedt voornamelijk wat kalkvorming op in de 
afvoerleidingen. Bij gescheiden sanitatie wil 
men de urine echter zo puur mogelijk opvan-
gen en zijn grote spoelvolumes niet interes-
sant. Er wordt wel beweerd dat bij waterloze 
urinoirs geen urinesteenvorming plaats vindt 
omdat het systeem geen water verbruikt. Hier 
wordt verondersteld dat urinesteen alleen 
gevormd wordt onder invloed van het calcium 
en magnesium dat in oplossing aanwezig is 
in het water. Deze gedachtegang is niet juist: 
in urine zelf is ook calcium en magnesium 
aanwezig [6]. Onverdunde urine kristalliseert 
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makkelijker uit tot urinesteen en is langer 
onderweg naar de urinetank waardoor juist 
meer urinesteen in de leidingen en de stankaf-
sluiter afgezet wordt [7]. Het verdunnen met 
spoelwater beïnvloedt de samenstelling van de 
neergeslagen componenten. Voor de inzame-
ling van urine is de meest geconcentreerde 
vorm het interessantst. Het verdunnen van de 
urine kan echter verstoppingen voorkomen. 
In urine dat weinig verdund is, hoeft maar een 
kleine hoeveelheid ureum te hydrolyseren 
voordat struviet en tricalciumfosfaat kunnen 
neerslaan. Omdat het hydrolyse proces snel en 
effectief gebeurd kan het neerslaan van urine-
componenten al in de urine afvoerleidingen en 
de stankafsluiter voorkomen ook al verblijft de 
urine daar maar kort.

 SPOELEN MET REGENWATER
Het verdunnen van de urinestroom beperkt het 
risico op verstoppingen omdat de concentratie 
van stoffen die kunnen neerslaan vermindert 
met het spoelwatervolume. Het verdunnen 
van urine met drinkwater reduceert de kans 
op verstoppingen, maar zorgt er ook voor dat 
de fosfaathoudende mineralen bijna volledig 
neerslaan. Dit komt door de toevoeging van 
calcium en magnesium uit drinkwater. Hoe 
hoger de hardheid van het drinkwater, hoe 
meer calcium en magnesium en hoe meer 
fosfaathoudende minerale zullen neerslaan. 
Spoelen met regenwater reduceert de kans 
tot het vormen van neerslag dan ook sterker 
dan dat spoelen met drinkwater doet, omdat 
regenwater weinig calcium en magnesium-
ionen bevat [8].

 TESTOPSTELLING 
Terug naar het Japans onderzoek. Er is gebruik 
gemaakt van een testopstelling (zie figuur 
1) met drie in serie aangesloten urinoirs met 
instelbare spoelvolumes van respectievelijk 
0.5, 1 en 2 liter. Er zijn in totaal tien meetpun-
ten in de liggende afvoerleiding aangebracht. 
De urinoirs sluiten aan op een liggende afvoer-
leiding (verzamelleiding) via haakse T-stukken 
DN 70 [JIS-DT] onder een afschot van 1:50. Er 
zijn 3 aspecten onderzocht:
-  het functioneren van het systeem met 

haakse T-stukken;
-  het functioneren van hetzelfde systeem met 

stroom-T-stukken;
-  het schoonmaakmiddel dat gebruikt wordt 

voor het verwijderen van de afzetting in de 
leiding. 

Alhoewel de Japanse standaardberekeningen 
een kleinere leidingdiameter toelaat is DN 70 
toegepast in verband met de te verwachten 
afzetting van urinesteen. Om het urineren te 
simuleren is 300 ml zoutwater met een zout-
oplossing van 1% met een debiet van 25 ml/s 

in het urinoir toegevoegd. De daarop volgende 
spoeling gebeurde met respectievelijk 0.5, 1 of 
2 liter. Er zijn drie opeenvolgende spoelingen 
op de hierboven beschreven manier uitge-
voerd. Na deze drie spoelingen is een aantal 
parameters gemeten:
-  afstand waarover terugstroming plaats vindt 

in de verzamelleiding;
-  maximale waterhoogte in de afvoerleiding;
-  de concentratie van het urine-substituut dat 

is achtergebleven.

Er zijn testen uitgevoerd waarbij een enkele 
urinoir is gespoeld, alsmede twee of alle drie de 
urinoirs. Bij het spoelen van meerdere urinoirs 
is gefaseerd gespoeld van het achterste (meest 
bovenstrooms) naar het voorste urinoir met 
1 seconde tussenpose, zodat de spoelingen 
resulteerden in een maximaal debiet in de 
afvoerleiding, zie figuur 2. Reiniging met een 
schoonmaakmiddel werd uitgevoerd door 
een enkele spoeling van 2 liter of door twee 
spoelingen van 1 liter. Na een reiniging werd 
de concentratie van het achtergebleven urine-
substituut gemeten.

Resultaten testopstelling 1 
De gemeten terugstroomafstanden in de 
testopstelling met haakse T-stukken zijn 
weergegeven in figuur 3. Bovenaan staan de 
terugstroomafstanden bij de drie spoelvolu-
mes vanuit urinoir 2, in het midden de terug-
stroomafstanden bij de drie spoelvolumes 
vanuit de urinoirs 2 en 3 en onderaan de terug-
stroomafstanden bij de drie spoelvolumes 
vanuit alle drie de urinoirs. De terugstroomaf-
standen blijken in alle gevallen toe te nemen 
met de toename van het spoelvolume. Ook 
de waterhoogte in de verzamelleiding neemt 
toe met de toename van de spoelhoeveelheid. 
Bij het nagenoeg gelijktijdige spoelen van 
meerdere toestellen kan de waterhoogte zelfs 
stijgen tot halverwege de afvoerleiding. Figuur 
4 laat zien dat het spoelen van 1 of 2 urinoirs 
resulteert in dezelfde concentraties achter-
gebleven urine-substitutie, onafhankelijk van 
het spoelvolume. De gemeten concentraties 
corresponderen met de terugstroompatronen: 
de concentraties stroomopwaarts bereiken 
waarden van circa 80%, terwijl de concen-
traties stroomafwaarts net boven de 30% 

ontspanningsleiding 
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-Figuur 1- Testopstelling

-Figuur 2- Schematische weergave van de uitvoering van de testen met spoeling van meerdere urinoirs
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uitkomen. Bij spoeling van alle 3 de urinoirs is 
er wel een afhankelijkheid met het spoelvo-
lume. De gemeten concentraties zijn 20% 
lager voor een spoelvolume van 2 liter ten 
opzichte van die van 0.5 liter. De onderzoekers 
concluderen op basis van deze resultaten dat 
waterbesparend spoelen met 1 of 0.5 liter geen 
problemen oplevert ten aanzien van overma-
tige urinesteenopbouw in de leidingen.

Resultaten testopstelling 1 versus 2 
Vervolgens is onderzocht wat de invloed is 
van het gebruik van een stroom-T-stuk in 
plaats van een haaks T-stuk (zie figuur 5). Dit is 
gedaan voor de situatie met een spoelvolume 
van 1 liter. Er bleek slechts een marginaal 
verschil te zijn in de resultaten van de terug-
stroomafstanden (figuur 6). Figuur 7 laat zien 
dat de concentratie achtergebleven urine-
substituut in beide uitvoeringen nagenoeg 
identiek is voor de situaties bij spoeling van 1 
of 2 urinoirs, terwijl die voor spoeling van alle 
3 de urinoirs hoger uitvalt voor het stroom-T-
stuk. Tijdens de proeven werd geconstateerd 
dat de vloeistof in het haakse T-stuk nagenoeg 

evenveel stroomopwaarts als stroomafwaarts 
voert, terwijl het stroom T-stuk de vloeistof 
voornamelijk stroomafwaarts voert en slechts 
in geringe mate stroomopwaarts.
De onderzoekers veronderstellen dat de hoge 
percentages achtergebleven urine-substitutie 
stroomopwaarts het gevolg zijn van het feit 
dat de vloeistof met hogere concentraties 
aan het krachtige begin van de spoeling meer 
stroomopwaarts stromen dan de vloeistof met 
lagere concentraties aan het minder krachtige 
einde van de spoeling. Het terugstromende 
minder geconcentreerde water spoelt stroom-
afwaarts daarna nog veel weg, maar stroom-
opwaarts van de meest stroomopwaartse 
spoeling resulteert een hoge achtergebleven 
concentratie. Gezien het resultaat van de test 
bij spoeling van alle 3 de urinoirs waarbij de 
concentratie lager is bij de haakse T-stukken, 
verdienen die daarom de voorkeur boven 
stroom-T-stukken. 

 PERIODIEKE REINIGING 
Aansluitend is het effect bepaald van een 
periodieke reiniging door het spoelen van 

reinigingsmiddel. Het bleek dat het twee-
maal spoelen met 1 liter reinigingsmiddel 
alle achtergebleven urine-substituut vrijwel 
volledig verwijdert, zowel stroomafwaarts als 
troomopwaarts ongeacht of het spoelvolume 
bij gebruik 2, 1 of 0.5 liter heeft bedragen. Ook 
is onderzocht of eenmalig 2 liter reinigings-
middel spoelen of tweemaal 1 liter beter werkt. 
Het blijkt dat tweemaal 1 liter effectiever is. 
Dit reduceert de achtergebleven concentratie 
urine substituut tot beneden 0.2% tegen circa 
0.4% voor de eenmalige spoeling met 2 liter.

 CONCLUSIE 
Ongeacht het spoelvolume treedt er 
terugstroming op en resulteert dit in hoge 
concentraties urine-substituut in de liggende 
afvoerleiding. Aangezien de concentratie 
urine-substituut nagenoeg onafhankelijk 
is van het spoelvolume is waterbesparend 
spoelen met 0.5 liter acceptabel. Daarbij 
heeft het toepassen van haakse T-stukken ten 
aanzien van achtergebleven urine-substiuut 
de voorkeur boven stroom T-stukken, omdat 
deze gunstiger waarden geven bij gelijktijdige 

-Figuur 3- Terugstroomafstanden voor respectievelijk 1, 2 en 3 

gespoelde urionoirs

-Figuur 4- Achtergebleven urine substituut-concentraties voor 

respectievelijk 1, 2 en 3 gespoelde  urinoirs in testopstelling 1

bovenstrooms benedenstrooms benedenstrooms bovenstrooms 

           haaks T-stuk (JIS-DT)                                                       stroom T-stuk (JIS-LT)  

-Figuur 5- Waterstroom vanuit de urinoirtoestelleiding in de T-stukken van 

de verzamelleiding
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 REINIGING VAN LEIDINGEN
Rapport Voorstudie ST-25
Verstoppingen van urine-afvoerleidingen ontstaan voornamelijk in de veel toegepaste 
sifon en bestaan voor drie kwart uit haren en papiervezels waarop kalk en urinesteen 
ontstaan is. Deze verstoppingen kunnen verwijderd worden met een zogenoemde riool-
veer of met soda. Urinesteen dat zich afgezet heeft op de wanden van afvoerleidingen is 
de oorzaak van de andere kwart van de verstoppingen. Deze verstoppingen kunnen ook 
mechanisch verwijderd worden of met behulp van soda (2 delen water en 1 deel soda) of 
een zuur (>24%). Door periodiek de leidingen met mierenzuur of sterk verdund citroen-
zuur te spoelen kan urinesteenvorming tegengegaan worden. Door het mechanisch 
reinigen van de leidingen kunnen de leidingwanden opruwen waardoor urinesteen en 
kalk zich makkelijker kan hechten en het probleem verergert. 

-Figuur 6- Vergelijking van terugstroomafstanden bij toepassing van 

haakse- en stroom T-stukken bij een spoeling van 1 liter

-Figuur 7- Achtergebleven urine substituut-concentraties voor 

respectivelijk 1, 2 en 3 gespoelde urinoirs, testopstelling 1 versus 2

spoeling van alle drie urinoirs. Periodieke 
reiniging met reinigingsmiddel is zeer effectief 
en verwijdert nagenoeg alle afzetting,waarbij 
tweemalig spoelen van 1 liter nog effectiever is 
dan eenmalig 2 liter.
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