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Gewapend betonstaal - Tralieliggers  

 

 

 

1 Voorwoord 

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

betonstaal" van de vzw OCBS, 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 

In principe zijn de laatste uitgaven van de normen en PTV van toepassing. Indien noodzakelijk zou 

een addendum aan het onderhavige PTV in geval van onverenigbaarheid ten gevolge van de 

herziening van een van de hierna aangehaalde documenten uitgegeven worden. 

 

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

Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften. 

 
1 PTV: Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften 
2 (Verwijzing BENORvzw: NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 en volgende geldende uitgaven) 
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 NBN A 24-302 Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde 

walsdraad. 

 NBN A 24-303 Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde koudvervormde draad. 

 PTV 302, Technische Voorschriften - Gewapend betonstaal - Geribde of gedeukte staven en 

Geribde of gedeukte draad met hoge ductiliteit. 

 PTV 303, Technische Voorschriften - Gewapend betonstaal - Geribde koudvervormde draad. 

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

Beproevingsmethoden – Deel 1: Wapeningsstaven, -draad en -strengen. 

 NBN EN ISO 15630-2, Staal voor de wapening en voorspanning van beton – 

Beproevingsmethoden – Deel 2: Gelaste wapeningsnetten.  

 NBN EN 1992-1-1 (2005) +AC:2010+A1:2015 en NBN EN 1992-1-1 ANB (2010) - EUROCODE 2: 

Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor 

gebouwen). 

 NBN EN 1992-2 (2005) + AC:2008 en NBN EN 1992-2 ANB (2014) - EUROCODE 2: Ontwerp en 

berekening van betonconstructies - Deel 2: Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor 

detaillering. 

3 Onderwerp 

Tralieliggers worden veelvuldig gebruikt in breedplaten voor gebouwen en kunstwerken, in doorlopend 

gewapend beton voor wegeniswerken, evenals in verloren bekisting bij beschoeide sleuven. 

 

Aangezien er voor dit product geen Belgische norm voorhanden is, werden deze technische 

voorschriften opgesteld met het oog op de standaardisering en de certificering van de bij deze 

voorschriften betrokken staalproducten. 

4 Toepassingsgebied 

De onderhavige technische voorschriften geven de specificaties van de draden waarmee tralieliggers 

worden samengesteld. 

5 Definitie 

Een tralieligger wordt gedefinieerd als een driedimensionale metalen structuur, samengesteld uit één 

bovendraad, tenminste twee onderdraden en twee diagonaaldraden die de onderdraden met de 

bovendraad verbinden door middel van lassen. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende types tralieliggers: 
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5.1 Type 1 waarbij: 

 de bovendraad niet in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie mag 

tussenkomen; 

 de onderdraden in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie mogen 

tussenkomen;  

 de diagonaaldraden niet in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie 

mogen tussenkomen; 

 de diagonaaldraden en de bovendraad een tijdelijke functie hebben bij transport en bij 

behandeling; 

5.2 Type 2 waarbij: 

 de bovendraad niet in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie mag 

tussenkomen; 

 de onderdraden niet in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie 

mogen tussenkomen; 

 de diagonaaldraden niet in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie 

mogen tussenkomen; 

 de bovendraad, de onderdraden en de diagonaaldraden een tijdelijke functie hebben bij transport 

en behandeling; 

5.3 Type 3 waarbij: 

 de bovendraad in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie mag 

tussenkomen; 

 de onderdraden niet in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie 

mogen tussenkomen; 

 de diagonaaldraden niet in de sterkteberekening van de tijdelijke en definitieve betonconstructie 

mogen tussenkomen; 

 de onderdraden en de diagonaaldraden een tijdelijke functie hebben bij transport en behandeling; 

5.4 Type 4 waarbij: 

 de bovendraad altijd in de sterkteberekening van de definitieve en tijdelijke betonconstructie moet 

kunnen tussenkomen; 

 de onderdraden altijd in de sterkteberekening van de definitieve en tijdelijke betonconstructie 

moeten kunnen tussenkomen. 

Het al dan niet tussenkomen van de diagonaaldraden in de sterkteberekening van de definitieve en 

tijdelijke betonconstructie moet beoordeeld worden door de ontwerper volgens NBN EN 1992-1-
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1+ANB m.b.t de algemene belastingen en volgens NBN EN 1992-1-1+ANB § 6.2.5 m.b.t de 

afschuifspanningen. 

*** 

6 Geometrische kenmerken 

6.1 Diameters 

De minimale diameters zijn: 

 bovendraad:  
o type 1 : 7 mm type 2 : 4 mm type 3 : 7 mm type 4 : 7 mm 

 
 diagonaaldraad: 

o type 1 : 4,5 mm type 2 : 4 mm type 3 : 4 mm type 4 : 5 mm 
 

 onderdraad: 
o type 1 : 5 mm type 2 : 4 mm type 3 : 4 mm type 4 : 5 mm 

6.2 Hoogte (h) en breedte (b) van de tralieligger 

De hoogte (h) van een tralieligger is de afstand tussen de onderzijde van de laagste onderdraden en 

de bovenzijde van de bovendraad. De fabrikant mag evenwel een conventionele hoogte meten 

volgens een eigen methode. Voor al de types geldt voor de hierboven gedefinieerde hoogte (h): 

 50 mm  h  400 mm 

De maximale toegelaten afwijking op de hoogte is gelijk aan 2 mm in min en in meer. 

 

De breedte (b) van een tralieligger is de afstand tussen de uiterste punten van de buitenste 

onderdraden. 

Voor al de types geldt: 50 mm  b  150 mm 

6.3 Spoed (s) en hellingshoek ϑ van de diagonaaldraad 

6.3.1 Spoed 

De spoed (s) - afstand tussen twee opeenvolgende laagste (hoogste) punten - van de 

diagonaaldraden bedraagt ten hoogste 310 mm. 

6.3.2 Hellingshoek ϑ van de diagonaaldraad 

De hellingshoek ϑ wordt op basis van NBN EN 10080:2007 § 3.48 bepaald, namelijk de hoek tussen 

de as van een diagonaal en de lengteas van een tralieligger in het vlak van de diagonaal halverwege 

de hoogte van een tralieligger. Deze hellingshoek heeft geen verband met de hoek waarvan verwijzing 

in NBN EN 1992-1-1+ANB. 
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7 Staalsoort en specificaties 

Aan de onderstaande eisen dient voldaan te worden na het verwerken van de afzonderlijke draad3 tot 

tralieligger: 

7.1 Tralieliggers type 1, 2 en 3 

 Draden van de tralieliggers type 1 en type 3, die opgenomen kunnen worden in de 

sterkteberekening: 

o Staal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS (cf. PTV 302) of 

o Staal DE 500 BS (cf. PTV 303). 

 

 Draden van de tralieliggers type 2, bovendraad en diagonaaldraden van de tralieliggers 

type 1, onder- en diagonaaldraden van tralieliggers type 3: 

o Aanhechtingseigenschappen: gladde, geribde of gedeukte draad; 

o R’m ≥ 550 N/ mm²; 

o Toegelaten afwijking op nominale dwarsdoorsnede:  4,5 %. 

7.2 Tralieliggers type 4  

 Boven- en onderdraden die opgenomen kunnen worden in de sterkteberekening: 

o Staal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS (zie PTV 302) of 

o Staal DE 500 BS (zie. PTV 303). 

 

 Diagonaaldraden die opgenomen kunnen worden in de sterkteberekening: 

o Staal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS (zie PTV 302) of 

o Staal DE 500 BS (zie. PTV 303); 

of 

o Aanhechtingseigenschappen: gladde draad4; 

 Re ≥ 500 N/ mm² 

 Rm ≥ 550 N/ mm²; 

 R’m / R’e ≥ 1,03; 

 Agt bij <6 mm: 2,0% en ≥6 mm: 2,5% 

 Toegelaten afwijking op nominale dwarsdoorsnede:  4,5 %. 

 
3 Staalsoorten BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS (zie PTV 302) beantwoorden aan de 
klasse B500B conform NBN EN 1992-1-1+ANB. Staal DE 500 BS (zie. PTV 303) beantwoordt aan de 
klasse B500A conform NBN EN 1992-1-1+ANB. 
4 Deze beantwoordt aan de klasse B500A conform NBN EN 1992-1-1+ANB. 
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8 De lassen 

De lassterkte wordt bepaald aan de hand van een afschuifproef.  

Hierbij wordt het proefstuk met behulp van een door de klant aanvaard hulpstuk in de trekmachine 

beproefd tot de breuk. 

 

Wanneer meer dan één laspunt tegelijk beproefd wordt dienen onderstaande sterkten met het aantal 

laspunten vermenigvuldigd te worden. 

8.1 Type 1 waarbij: 

 De lassterkte ter plaatse van een onderstaaf tenminste 2,5 kN bedraagt. 

 De lassterkte ter plaatse van de bovenstaaf tenminste 4,0 kN bedraagt. 

8.2 Type 2 waarbij: 

 De lassterkte ter plaatse van een onderstaaf tenminste 1,5 kN bedraagt.  

 De lassterkte ter plaatse van de bovenstaaf tenminste 1,5 kN bedraagt. 

8.3 Type 3 waarbij: 

 De lassterkte ter plaatse van een onderstaaf tenminste 2,5 kN bedraagt. 

 De lassterkte ter plaatse van de bovenstaaf tenminste 2,5 kN bedraagt. 

8.4 Type 4 waarbij: 

 De lassterkte ter plaatse van een onderstaaf niet minder dan de kleinste waarde van  

o 0,25 × Re,onderdraad × Aonderdraad 

o 0,60 × Re,diagonaal × Adiagonaal  

bedraagt, en tenminste 

o 2,5 kN 

bedraagt. 

 De lassterkte ter plaatse van de bovenstaaf niet minder dan de kleinste waarde van 
o 0,25 × Re,bovendraad × Abovendraad 

o 0,60 × Re,diagonaal × Adiagonaal  

bedraagt, en tenminste 

o 4,0 kN 

bedraagt. 



                                                                                           

 

_________________________________________________________________________________

PTV 305-10n, Pagina 7 van 9 

9 Aanduiding 

9.1 Tralieliggers (zie figuur hieronder) moeten met de volgende informatie worden 

aangeduid: 

 omschrijving van de productvorm en/of productnaam en producttype (tralieligger – type X); 

 nummer van deze PTV; 

 hoogte (h) in mm; 

 breedte (b) in mm; 

 spoed (s) in mm; 

 nominale afmetingen (in mm) van de bovenstaaf, diagonaal en onderstaaf; 

 technische klasse(n) van de staalsoort(en); 

 lengte (L in m). 

 

Voorbeeld:  

 Tralieligger – type 4 – PTV305 400/120/200 16/6/8 BE500S/DE500BS/BE500ES L = 3,2 m 

9.2 Tralieliggers kunnen worden omschreven volgens de aanduidingen gegeven in 

de figuren hieronder of door een tekening met alle maatgegevens; het is ook 

mogelijk deze te identificeren naar de referentie van de gebruiker. 
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10 Historisch overzicht van de herzieningen 

10.1 Herzieningen 0 tot en met 3, oprichting, aanpassingen 

10.2 Herziening 4 

 Verwijzing naar BENOR vzw, 

 Invoering van de nuances BE 500 ES en BE 500 RS 

 Invoering van het type 4 

10.3 Herziening 5 

 Aanpassing woordgebruik Type 4 

10.4 Herziening 6 

 Aanpassing diagonaaldraad van minstens 5 mm (4 mm) voor Type 4 

10.5 Herziening 7 

 Aanpassing eerste figuur 

10.6 Herziening 8 

 Aanpassing diagonaaldraad voor Type 4 

10.7 Herziening 9 

 Verschillende aanpassingen voor Typen 1 tot 4 en spoed 
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10.8 Herziening 10 

 Aanpassingen m.b.t. de hellinghoek van de diagonaaldraad 
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Circular letter relating to PTV 305 and lattice girders 


Our ref.: 20210720 


Your ref.: BENOR certification for lattice girders (list D from OCAB-OCBS) 


Concerns: PTV 305, Revision 10 


Brussels, 20 July 2021 
 


Dear Sir, dear Madam, 


According to the regulations governing use and control of the BENOR mark, the technical requirements PTV 


305 of OCAB-OCBS constitute the technical specifications of reference to the BENOR mark for lattice girders. 


Conformity refers to the requirements of the NBN A 24-301 to 304 series of Belgian standards, in addition to 


the specifications, modifications and additions described in these technical requirements.  


The lattice girders are widely used not only in precast concrete products as floor plates for floor systems but 


also in other applications such as, among others, continuous reinforced concrete for road works or as lost 


formwork of reinforced excavations.  


A lattice girder is a three-dimensional metal structure consisting of an upper wire, at least two lower wires and 


two diagonal wires that connect the lower wires to the upper wire by welding.  


PTV 305 defines four types of lattice girders1 and its revision 10 aims to clarify matters for Type 4 defined now 


as follows: 


 the upper wire must always be able to intervene in the calculation of the stability of the final and 
temporary concrete construction 


 the lower wires must always be able to intervene in the stability calculation of the final and 
temporary concrete construction. 


 
1 Definition of Types 1 to 3:   
Type 1 in which: 
 the upper wire cannot be used in the calculation of the stability of the temporary and final concrete construction 
 the lower wires may be involved in the calculation of stability of temporary and final concrete construction 
 diagonal wires cannot be used in the calculation of the stability of temporary and final concrete construction 
 the diagonal and upper threads have a temporary function during transport and during handling. 
Type 2 in which: 
 the upper wire cannot be used in the calculation of the stability of the temporary and final concrete construction 
 the lower wires may not be involved in the stability calculation of the temporary and final concrete construction 
 diagonal wires cannot be used in the calculation of the stability of temporary and final concrete construction 
 the upper wire, the lower wires and the diagonal wires have a temporary function during transport and during handling. 
Type 3 in which: 


 the upper wire may be used in the stability calculation of the temporary and final concrete construction 
 the lower wires may not be involved in the stability calculation of the temporary and final concrete construction 
 diagonal wires cannot be used in the calculation of the stability of temporary and final concrete construction 
 the lower and diagonal wires have a temporary function during transport and during handling. 
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Whether diagonal wires are used in the calculation of the stability of the final and temporary concrete 


construction must be assessed by the project leader according to NBN EN 1992-1-1+ANB with regard 


to the general loads and according to NBN EN 1992-1-1+ANB § 6.2.5 with regard to the shear stresses. 


 


The main second precision introduced in revision 10 concerns the angle of inclination of diagonals and is 


aimed to avoid confusion between the angle defined in EN 10080 and the angle referred to in NBN EN 1992-


1-1+ANB (Eurocode 2). Because each type of angle formed by one diagonal with regard to another wire or 


any plane can be easily computed by the geometrical characteristics of lattice girders, these geometrical 


characteristics are now defined only by  


 the diameters of the upper, diagonal and lower wires,  


 the height and width of the lattice girder and  


 the pitch of the diagonal wires. 


 


Consequently, the lattice girders shall be designated with the following information: 


 the description of the shape of the product and/or the name and type of the product  


o with reference to PTV 305 


 the height (h) in mm 


 the width (b) in mm 


 the pitch (s) in mm 


 the nominal diameters (in mm) of the upper, diagonal and lower wires 


 the technical classes of the steels constituting the upper, diagonal, and lower wires 


 the length (L in m). 


 


We stay at your disposal for any further information you would need and meanwhile we remain,  


 


Yours very sincerely, 
 


 


 


Jacques DEFOURNY, 


                                                                  Chairman of OCAB-OCBS 





