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Toepassing van het BENOR merk in de sector van de 

voorspanstaal (draden en strengen) - Controle modaliteiten 

van toepassing aan de "Gebruikers van het Merk"   

Producenten - Technisch dossier  

 

1 Aanbieding van het technisch dossier 

Bij het onderzoek alvorens de machtiging tot gebruik van het BENOR-merk toe te kennen (TRA 282 § 

3.1.1 en § 3.1.2.2) moet de aanvrager een technisch dossier aangebieden. Dit dossier bevat minstens 

de gegevens die worden opgesomd in de hiernavolgende hoofdstukken. 

 

De producent van het voorspanstaal moet dit dossier voortdurend actueel houden en elke wijziging 

spontaan meedelen aan het OCBS. Hierbij dient met technische argumenten te worden aangetoond dat 

de kwaliteit van de producten niet in gedrang is gebracht door deze wijzigingen. 

 

Alle gegevens van dit dossier worden beschouwd als zijnde van vertrouwelijke aard, en worden slechts 

medegedeeld aan derden mits geschreven toestemming van de aanvrager. 

2 Gegevens betreffende de fabriek 

 De maatschappelijke zetel van het bedrijf. 

 De geografische ligging van de fabriek. 

 Een schetsmatig organigram van de fabriek dat weergeeft hoe de productie en de controle 

onafhankelijk van elkaar zijn. 

 Een volledig organigram van de controle-afdeling. 
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3  Gegevens betreffende de productie 

3.1 Walsdraad 

3.1.1 Bevoorrading van walsdraad 

 Oorsprong van de walsdraad met inbegrip van de vervaardigingswijze van het staal, de 

scheikundige samenstelling ervan (zie NBN I10-001, § 3 en TRA 282 § 3.1.2.2), de gietwijze en de 

vervaardigingswijze van de walsdraad; 

 Instelling van een interne procedure voor de kwalificatie van de gebruikte walsdraad, met inbegrip 

van de door de producent van het voorspanstaal opgelegde technische eisen aan de leveranciers 

van de grondstoffen. 

3.1.2 Controle van de walsdraad 

 hetzij uitslagen van proeven op de geleverde walsdraad, uitgevoerd en opgestuurd door de 

leverancier van de walsdraad, en waaruit de producent van het voorspanstaal kan afleiden dat alle 

geleverde walsdraad beantwoordt aan de door hem gestelde kwaliteitseisen; 

 hetzij controles (methoden en frequenties), die de producent van het voorspanstaal zelf uitvoert op 

de geleverde walsdraad. 

3.2 Fabricageproces 

Schema van het productieproces waaruit duidelijk de opeenvolging van de verschillende bewerkingen 

(thermische, chemische, mechanische, thermomechanische behandeling ...) en de bij elke bewerking 

uitgevoerde controles (aard en frequenties) naar voor treden (TRA 282 § 3.1.7). 

3.3 Afgewerkt product 

3.3.1 Eigenschappen van de afgewerkte producten (TRA 282 § 3.1.1 en § 4.1.1.2) 

 Volledige beschrijving van de producten (aantal draden, doormeters, doorsnede, mechanische 

eigenschappen en tijdsafhankelijke eigenschappen volgens NBN I10-001 tot 003 en PTV 311, 312 

en 314). 

 Eventuele erkenningen waarvan de producten genieten bij andere zowel nationale als buitenlandse 

certificatie-instellingen (de integrale fotokopie leveren van alle door deze organismen verleende 

erkenningen). 

 Een bijlage bevat een lijst die voor elke familie van producten (TRA. 282, § 3.1.6) en voor elke hierin 

gecertificeerde diameter aangeeft welke walsdraad (met opgave van type, herkomst en diameter) 

allemaal gebruikt wordt om elk van deze voorspanwapeningen te produceren. 
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Deze lijst is aangevuld met een tabel die voor elk van die combinaties de proefuitslagen weergeeft ter 

bepaling van: 

 De mechanische eigenschappen (trekproef en afbuigtrekproef), bepaald in het fabriekslaboratorium 

van de producent van het voorspanstaal of in een extern laboratorium; 

 De tijdsafhankelijke eigenschappen, te weten het relaxatieniveau, de vermoeiingsweerstand en de 

weerstand tegen spanningscorrosie, bepaald in het fabriekslaboratorium van de producent van het 

voorspanstaal of in een extern laboratorium. 

Deze proeven mogen uitgevoerd zijn in het kader van andere certificatieregelingen. 

Een kopie van de betrokken proefverslagen (met identificatie van de onderzochte producten) moet door 

de producent van het voorspanstaal beschikbaar worden gehouden voor kennisname ervan door de 

keuringsinstelling. 

3.3.2 Gegevens betreffende het productieprogramma 

De machtiging tot gebruik van het BENOR-merk wordt verleend per familie (TRA 282, § 3.1.6). De 

producent van het voorspanstaal geeft dan ook duidelijk aan: 

1. voor welke families hij geniet/wenst te genieten van de machtiging tot gebruik van het BENOR-

merk; 

2. welke wapeningen hij produceert binnen elk van deze families en, voor elk van die wapeningen, of 

de productie doorlopend of uitzonderlijk is. 

3.3.3 Voorschriften inzake markering, opslag en leveringstoestand van de afgewerkte 

producten 

De producent van het voorspanstaal schikt zich naar zijn eigen voorschriften en meldt elke wijziging 

ervan. Hiertoe voegt hij bij het dossier een model van het etiket, dat op het geleverde voorspanstaal 

wordt aangebracht. Op de etiketten moeten minstens alle inlichtingen vermeld staan die 

voorgeschreven zijn in § 4.4 van het document TRA 282.  

De producent van het voorspanstaal beschrijft nauwkeurig de procedure die gevolgd wordt bij het 

aanbrengen van die etiketten. 

4 Gegevens betreffende de controlemiddelen 

 Uitrusting op het gebied van machines, van proefmaterieel, en van controlematerieel voor het 

nazicht van de overeenkomstigheid met de voorschriften. Frequentie van de kalibraties, en naam 

van het (de) organisme(n) die de laatste kalibratie van elk der machines uitvoerde(n). (§ 3.1.9 en 

4.1.1 van het document TRA 282). 

 Wijze waarop de resultaten van de industriële zelfcontrole geregistreerd worden, en de middelen 

waarmee deze resultaten statistisch uitgebaat worden (§ 4.1.5 van het document TRA 282). 
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5 Historisch overzicht van de herzieningen 

5.1 Herzieningen 0 tot en met 2, oprichting, aanpassingen 

5.2 Herziening 3 

 Verwijzing naar TRA 282 



  

Technical file  

DTD 289 Revision 03 

_________________________________________________________________________________ 

Proposed by Technical Bureau N°2 on April 01, 2019, Approved by the Board of Directors on June 14, 2019 
OCAB asbl OCBS vzw 

Phone : + 32 2 509 14 09 Fax : + 32 2 509 14 00 E-mail : OCAB@OCAB-OCBS-ocbs.com 
Website : www.oab-ocbs.com 

©OCAB/OCBS 

 

 

Application of the BENOR mark in the sector of 

prestressing steels (wire and strands) - Assessment 

methods applicable to the “Users of the Mark” 

Producers - Technical file 

1 Presentation of the technical file 

During the prior examination to the granting of the authorization of use of BENOR mark (TRA 282 § 

3.1.1 and § 3.1.2.2), the applicant must present a technical file. This file at least contains the data which 

are referred to in the following chapters.  

  

The prestressing steel producer must hold this file constantly up to date and any modification shall be 

spontaneously communicated to OCAB-OCBS. The purpose of this is to show with technical arguments 

that product quality is not jeopardised as a result of these modifications. 

 

All the data of this file are to be regarded as confidential and will be communicated to thirds only with 

the agreement of the applicant. 

2 Information concerning the producing factory 

 Head office of the company. 

 Geographical situation of the producing factory. 

 Schematic flow chart of the factory establishing the respective independence of the departments of 

production and control. 

 Complete flow chart of the control department. 
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3 Information concerning the production 

3.1 Wire rod 

3.1.1 Supply wire rod 

 Sources of supply in wire rod including the processes of steelmaking, chemical composition of the 

product (see NBN I10-001, § 3 and TRA 282 § 3.1.2.2), casting modes and manufacturing 

processes; 

 Installation of an internal procedure of qualification of the wire rod used including the technical 

specifications imposed by the factory to the raw material suppliers.  

3.1.2 Wire rod controls 

 either the test results on the wire rod delivered, carried out and transmitted by the supplier of the 

wire rod, and from which the prestressing steel producer can deduce that the delivered wire rod 

answers its requirements for quality; 

 or controls (methods and frequencies), that the prestressing steel producer carried out himself on 

the delivered wire rod. 

3.2 Manufacturing process 

Diagram of the manufacturing process clearly highlighting the succession of the various operations 

(thermal, chemical, mechanical, thermomechanical, … treatments) and process controls (nature and 

frequency) carried out at the time of each operation (TRA 282 § 3.1.7). 

3.3 End products 

3.3.1 Properties of end products (TRA 282 § 3.1.1. and 4.1.1.2) 

 Complete description of the products (number of wires, diameters, section, mechanical properties 

and time properties, according to NBN I10-001 to 003 and PTV 311, 312 and 314). 

 Possible approvals the products profit from other certification bodies as well national as foreign (to 

provide the integral photocopy of all the authorizations delivered by these organizations). 

 An appendix contains a list which shows for each family of products (TRA 282, § 3.1.6) and for each 

diameter certified in these families which wire rod (with information of the type, origin and diameter) 

is used to produce each one of these reinforcements of prestressing. 

 

This list is supplemented with a table that informs for each combination, the test results about: 

 mechanical specifications (tensile and deviated tensile test), defined in the laboratory of the factory 

of the prestressing steel producer or of the external laboratory; 
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 properties depending on time, namely the level of relieving, the fatigue strength and the stress 

corrosion resistance, determined in the laboratory of the factory of the prestressing steel producer 

or of the external laboratory. 

These tests can be carried out within the framework of other regulations of certification. 

A copy of the test results concerned (with identification of the evaluated producer) must be available for 

information of the organization of inspection by the producer of the prestressing steel. 

3.3.2 Information relating to the production schedule 

The authorization of BENOR mark is delivered by family (TRA 282, § 3.1.6). The prestressing steel 

producer must also clearly indicate: 

1. the families for whom he profits/wishes to profit from the authorization of use of BENOR mark; 

2. within each one of these families, the producer must indicate the produced reinforcements and specify 

for each one if the production is current or occasional. 

3.3.3 Conditions of marking, storage and of delivery condition of the end products 

The prestressing steel producer is held to respect his own instructions and thus to announce any 

modification. For this purpose, he joins a model of label to the file which must be affixed with the 

prestressing steel delivered. The labels must at least carry the indications appearing in § 4.4 of TRA 

282. 

The prestressing steel producer describes in a detailed way the procedure according to which the labels 

must be affixed. 

4 Information relating to the methods of control 

 Listing of machines and equipments for testing and control of conformity to the specifications. 

Frequency of the calibrations and organization(s) having carried out the last calibration of each 

machine (§ 3.1.9 and 4.1.1 of the TRA 282). 

 Method of recording of the results of the industrial self-control and means of statistical exploitation 

of these results (§ 4.1.5 of the TRA 282). 

5 History of the revisions 

5.1 Revisions 0 to 2, creation, adaptations 

5.2 Revision 3 

 Reference to TRA 282 

 


