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OMZENDBRIEF 
Ons kenmerk: 2017122001 

Betreft: PTV 310 

Brussel, 20 december 2017 
 
 

Dames en Heren, 

 

Op verzoek van de aannemers die overwegen om deze geschiktheid van betonstaal voor hun bouwplaatsen 

systematisch op te eisen, vestigen wij uw aandacht dat een uitbreiding van uw certificatie mogelijk is.  

 

Deze aanvullende certificatie heeft betrekking op de elementen die na buigen teruggebogen moeten worden 

(bijvoorbeeld voor wachtstaven). 

 

Deze certificatie is op PTV 310 gebaseerd waarvan u kopie in bijlage vindt. 

 

Deze certificatie veroorzaakt geen enkele bijkomende auditkosten.  

 

Hierbij vindt u een aanvraag tot certificatie. Gelieve ons per kerende post aangevuld, gedateerd en 

onderteken terug te sturen bij interesse. 

 

Gelieve ons de ontvangst van deze brief te bevestigen door het dubbel ervan naar ons terug te sturen nadat 

het voor ontvangst werd ondertekend door een Lid van uw Bestuur. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor de interesse en de opvolging aan deze brief.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Jacques DEFOURNY, 

Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Vermelding om de brief terug te sturen: 

Voor ontvangst, 

 

Naam, Handtekening, Datum 
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RM 2012 Reglement op het gebruik en het toezicht  van het BENOR merk

RG 2012 Algemeen reglement voor het beheer van het BENOR-merk 

G06 Reglement-definities

100 OCBS Kwaliteitshandboek
GPC02 Reglement BENOR-logo

04/10/4814 Geldigheid van het BENOR-label - Naspeurbaarheid
Circ 619 Bepaling van de rekgrenslast

257 Tarief

395 Tarief
548 Tarief
547 Tarief

503 Organigram
270 Toepassingsreglement
271 Toepassingsreglement

279 Bijzonder reglement
281 Bijzonder reglement
282 Toepassingsreglement

283 Toepassingsreglement
289 Technisch dossier -  Controlemodaliteiten
291 Bijzonder reglement

292 Toepassingsreglement
345 Toepassingsreglement
346 Toepassingsreglement

413 Toepassingsreglement
418 Toepassingsreglement - Statistische bijlagen

500 Toepassingsreglement
309b Technisch dossier -  Controlemodaliteiten
501 Technisch dossier -  Controlemodaliteiten

502 Horizontaal document
515 Toepassingsreglement - Aanvulling
551 Toepassingsreglement

585 Toepassingsreglement
592 Technisch dossier -  Controlemodaliteiten
606 Labo-modaliteiten

621 Toelating tot gebruik
625 Labo-modaliteiten
934 Opdracht voor laboratoriumbeproeving

302 Technische voorschriften
303 Technische voorschriften

304 Technische voorschriften
305 Technische voorschriften
306 Technische voorschriften

307 Technische voorschriften Alternatief profiel
308 Technische voorschriften
309 Technische voorschriften

310 Technische voorschriften
311 Technische voorschriften

312 Technische voorschriften
314 Technische voorschriften
230 Overeenkomst - Model

231 Overeenkomst - Model
309 Overeenkomst - Model

516 Overeenkomst - Model

Technische dossier door de lid opgericht
Documenten kunnen worden ontvangen door OCAB en te worden verzonden terug naar de lidstaten goedgekeurd, voor een eerste certificatie of een uitbreiding 

Lijst van verzonden documenten

AANVRAAG TOT CERTIFICATIE 
Ondergetekende, vertegenwoordiger van het 

 Bedrijf:  

 Adres: 

  

 BTW Nummer: 

 Telefoon: 

 Fax: 

 E-mail: 

vraagt officieel de BENOR certificatie van onze producten aan in de hoedanigheid van : 

 Producent (*) 

 Stockist-Verdeler (*) 

 Bewerker (*)    (*) het onnodige doorhalen 

 

De producten waarvoor we de certificatie wenst zijn de volgende : 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

Wij bevestigen akkoord met de documenten met betrekking tot de certificatie (zie onderstaande 

checklist). Wij zullen dit overeenkomstige hoofdstuk “Voorafgaande voorwaarden voor toegang tot de 

certificatie” van het Kwaliteitshandboek van OCBS (document nr. 100) nauwkeurig uitvoeren. Deze 

documenten werden ons via e-mail in de vorm van een “ZIP” bestand toegezonden. De overeenkomst 

zal slechts opgemaakt worden na het verkrijgen van de certificatie. 

 

 

Voor het bedrijf, 

Naam, functie:  

(Naam en functie van de ondertekenaar melden en handtekenen) 

 

De                                                       (datum melden) 
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Gewapend betonstaal, Geribde warmgewalste en geribde of 

gedeukte koudvervormde staven en draad 

Trekproef na heen- en terugbuigen 

1 Voorwoord 

Deze Technische Voorschriften (PTV1) werden opgesteld door het Technisch Bureau 1 - "Gewapend 

betonstaal" van de vzw OCBS, sectororganisme, met het oog op de standaardisering en de 

certificering van de bij deze voorschriften betrokken staalproducten. 

 

Volgens het reglement op het gebruik en het toezicht op het gebruik van het BENOR-merk2 en zijn 

artikel 8, vormen deze technische voorschriften de technische referentiespecificaties voor het BENOR-

merk. 

 

De overeenkomstigheid betreft de specificaties van de normenreeks NBN A 24-301 tot 304, rekening 

houdend met de verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen beschreven in de onderhavige 

Technische Voorschriften. 

2 Te raadplegen documenten 

 NBN A 24-301 (1986), Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - 

Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften; 

 NBN A 24-302 (1986), Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en 

geribde walsdraad;  

 NBN A 24-303 (1986), Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde koudvervormde draad. 

Inbegrepen Addendum I (1990); 

 NBN EN ISO 15630-1, Staal voor de wapening en voorspanning van beton - 

Beproevingsmethoden Deel 1: Staven, draad en draad voor gewapend beton; 

 PTV 302, Geribde warmgewalste staven en draad; 

                                                      
1 Prescriptions techniques - Technische Voorschriften 
2 (Verwijzing BENORvzw: NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 en volgende geldende uitgaven) 
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 PTV 303, Gewapend betonstaal - Geribde koudvervormde draad; 

 PTV 307, Gewapend betonstaal - Geribde warmgewalste staven: alternatief profiel; 

 NBN EN 1992-1-1:2005 EUROCODE 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 

Algemene regels en regels voor gebouwen  

o +AC:2010 

 + ANB:2010 EUROCODE 2, Nationale bijlage (ANB) die de toepassingsvoorwaarden van de norm 

NBN EN 1992-1-1:2005 in België bepaalt. 

3 Toepassingsgebied 

Onderhavige Technische Voorschriften (PTV) vermelden de eisen waaraan geribde warmgewalste en 

geribde of gedeukte koudvervormde staven en draad voor een trekproef na heen- en terugbuigen 

moeten voldoen. 

4 Monstername 

Eén proefmonster is samengesteld uit twee opeenvolgende delen betonstaal; waarbij het 

eerste deel bestemd is om te worden gebogen en teruggebogen, en het andere als referentie 

dient. De lengte van elkeen van deze delen is 0,7m. 

 

Monsternamefrequentie: per controlebezoek dienen 5 proefmonsters, per getest product, beproefd 

te worden, en dit voor de diameters tot en met 16mm.  

5 Heen- en terugbuigen 

Er wordt gebogen rondom een doorn waarvan de diameter is opgegeven in tabel 1 (of door 

middel van interpolatie - van de waarden van tabel 1 - voor tussenliggende diameters), en dit 

totdat er een hoek van ongeveer 90° wordt verkregen. 

 

Na het buigen, worden de uitersten van de gebogen zone aangeduid. 

 

Het terugbuigen wordt uitgevoerd zodat de twee uitersten van de buigzone zich terug op één 

rechte lijn bevinden bv. aan de hand van een buis waarvan de diameter aangepast is aan het 

te rechten betonstaal, of eender welk ander geschikt toestel om het betonstaal terug te 

buigen. 

De zone die het heen- en terugbuigen (buigzone) ondergaat, dient zich in het midden van het 

proefstuk te bevinden. 
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Het niet-rechtlijniggedrag, gemeten tussen de twee niet beïnvloede - door het buigen - 

uitersten, van de staaf (bajoneteffect) mag de waarde van de diameter van het betonstaal 

niet overschrijden. 

Tabel 1 

Betonstaaldiameter 

(mm) 
6 7 8 9 10 12 14 16 

Maximum doorndiameter 

(mm) 
20 25 25 35 35 40 50 60 

6 Veroudering 

Het betonstaal wordt verouderd, vóór en ná het terugbuigen; door het te verwarmen aan 

100°C en deze temperatuur (± 10°C) te behouden gedurende 1uur (0; +15 min). 

 

Daarna wordt het afgekoeld in de vrije lucht totdat het staal zich op kamertemperatuur 

bevindt. 

 

De referentiemonsters worden op dezelfde manier verouderd. 

7 Trekproef 

Er wordt een trekproef, ter bepaling van Re, Rm en Agt, uitgevoerd op het heen- en 

teruggebogen proefstuk. De bepaling van Agt gebeurt buiten de buigzone.  

 

Indien de breuk zich voordoet in de zone die beïnvloed werd door het buigen, dient er oOK 

een trekproef te worden uitgevoerd op het referentieproefstuk. Deze proeven dienen te 

worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende product-normen en PTV en de NBN EN ISO 

15630-1. 

8 Aanvaardingscriteria 

Indien de breuk zich heeft voorgedaan buiten de buigzone: 

 Indien de waarden van Re, Rm en Agt groter zijn dan deze van tabel 2: OK; 

 Indien één van de waarden van Re, Rm en Agt kleiner is dan deze van tabel 2: 

nietigverklaring test. 

 



                                              

 

_________________________________________________________________________________

PTV 310-1n, Pagina 4 van 4 

Indien de breuk zich heeft voorgedaan in de buigzone: 

 Indien één van de waarden van Re, Rm en Agt kleiner is dan deze van tabel 2: niet OK 

 Indien de waarden van Re, Rm en Agt groter zijn dan deze van tabel 2: 

o Indien de waarden van Re en Rm groter of gelijk zijn aan 95% van de waarden van het 

referentieproefstuk: OK 

o Indien één van de waarden van Re en Rm kleiner is dan 95% van de waarden van 
het referentieproefstuk: niet OK 

Tabel 2 

 DE 500 BS BE 500 S BE 500 TS BE 500 ES BE 500 RS

Re min 

(MPa) 
475 490 490 490 490 

Rm min 

(MPa) 
515 540 540 540 540 

Agt min 

(%) 
2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

9 Historiek van de herzieningen 

 Herziening 0: Oprichting van het document, 

 Herziening 1: Update van het document op basis van de nieuwe BENOR staalsoorten. 
 


