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BIJLAGE B: Toelichting over de werkmethode voor bepaalde proeven 

Document gericht aan de controlelaboratoria en aan de keuringsinstellingen (KI) 

in de sector ‘granulaten’ 
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1. Indeling van het reglement 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren, is elk Toepassingsreglement opgebouwd uit 
drie afzonderlijke delen die samen één geheel vormen: 

 “TRA Deel C: Reglement voor productcertificatie”: dit deel bestaat uit een algemeen (ongewijzigd) 
deel, aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken 
product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlage”. Deze bijlage 
bevat alle bijzondere bepalingen aangaande de verlening van de vergunning, het gebruik en de 
controle van het BENOR-merk voor het betrokken product of productgroep. 

 “TRA Deel P: Bepalingen voor de Producent”: dit deel bevat alle bepalingen die door de Producent in 
zijn proces toegepast horen te worden. 

 “TRA Deel E: Bepalingen voor de Externe controle”: dit deel bevat alle bepalingen voor het schema van 
externe controle toegepast door de Keuringsinstellingen (KI) en de controlelaboratoria. 

Voorliggend document draagt de ref. FQc-G Benor-32. Het bevat de toelichtingen over de werkwijze van 
bepaalde proeven zoals bepaald in bijlage B van Deel P van TRA 411 en in voorkomend geval de wijzigingen. 
Het document is bestemd om het werk van de controlelaboratoria en de KI’s te vergemakkelijken dankzij de 
specifieke synthetische formulering. De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie van dit document 
zijn grijs gemarkeerd.  

2. Beproevingsborderel 

Overeenkomstig §4.6.3.3.3 van Deel E van TRA 411, stelt de KI een beproevingsborderel op voor elke 
proefopdracht. De producent ondertekent de proefopdracht voor akkoord en kent deze proefopdracht voor 
externe controle toe aan het beproevingslaboratorium middels een bestelbon die op eenduidige wijze verwijst 
naar het beproevingsborderel. De keuringsinstelling zal, in voorkomend geval, verwijzen naar dit document in 
haar beproevingsborderel.  
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3. Verplichtingen controlelaboratoria 

De laboratoria eerbiedigen: 
 

 de toelichtingen over de werkwijze van de proefmethodes zoals bepaald in dit document met ref.  

FQc-G Benor-32; 

 de termijnen voor het verzenden van de proefverslagen zoals bepaald in bijlage 3 van Deel E van TRA 

411. 

4. Toelichting over de werkmethode voor bepaalde proeven 
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1 i.p.v. ρP waarbij 

 ρP de voorgedroogde werkelijke volumieke massa is van het te beproeven ovengedroogde granulaat, bepaald volgens de EN 
1097-6:2013 Bijlage A, in megagram per kubieke meter. 

 rd de werkelijke volumieke massa is van het te beproeven ovengedroogde granulaat, bepaald volgens EN 1097-6:2013, in 
megagram per kubieke meter. 

2 Beslissing 80/08 van BCG van 29.11.2017 

Proeven Normen NBN EN  Toelichtingen 

Zandequivalent SE 933-8  het vat plaatsen op een strikte hoogte van 1 m tussen het oppervlak 

waarop men het vat plaatst en het oppervlak van de tafel waarop men 

het proefmonster plaatst; 

 de maatstaven van de proefnorm naleven wat de wasoplossing betreft; 

 de vochtigheid van het zand beheersen (de vochtigheid van het monster 

moet strikt dezelfde zijn in de twee laboratoria die de 

reproduceerbaarheidstest willen uitvoeren) en de waarde ervan 

noteren. 

Methyleenblauwproef 

MB/MBF 
933-9  Whatman 40 filtreerpapier gebruiken of een filtreerpapier met een 

equivalente filtreersnelheid; 

 een nieuwe oplossing van methyleenblauw gebruiken voor elke 

proefcompagne (aanbeveling). Zorg besteden aan de voorbereiding en 

de bewaring van het methyleenblauw. 

 met “ toevoegingen van 2 ml“ werken, waardoor de metingen geringer 

gespreid zijn; 

 de vochtigheid van het zand beheersen (de vochtigheid van het monster 

moet strikt dezelfde zijn in de twee laboratoria die de 

reproduceerbaarheidstest willen uitvoeren) en de waarde ervan 

noteren. 

De nieuwe Europese norm voor de methyleenblauwproef, waarvoor de 

werkwijze voor de voorbereiding van de fractie voor beproeving gewijzigd 

werd, stelt problemen bij de zeving van nat zand op fijne zeven. 

In afwachting van een wijziging van de nieuwe norm voor de 

methyleenblauwproef blijft de methode ter voorbereiding van de fractie voor 

beproeving van de oude norm van toepassing (voor de twee fracties, MB en 

MBF). 

Humus 1744-1 § 15.1 & 

15.2 

Indien de producent een niet-gewassen niet-gecertificeerd zand produceert, zal 

de controle van de aanwezigheid van humus uitgevoerd worden op het niet-

gewassen zand.  Indien de producent geen niet-gewassen zand produceert, 

blijft de oude methode van de norm EN 1744-1 :1998  van toepassing,  met 

name: “vermaal de fractie die op de zeef is achtergebleven tot maximaal 4 mm 

en voeg weer samen met het materiaal dat de 4 mm zeef al is gepasseerd”. 

PSV 1097-8 De PSV-referentiesteen (met een PSV van ten minste 50 en maximaal 60), is 

een graniet van Beieren, uit Duitsland, met een PSV van 56. 

 Voor de laboratoria (controle- en zelfcontrolelaboratoria): het 
proefverslag dient de gebruikte referentiesteen te vermelden. 

 Voor de producenten: Indien de PSV-waarden bekomen met de nieuwe 
referentiesteen verschillen van de gebruikelijke waarden (bekomen met 
de oude referentiesteen afkomstig uit de voorraad van “Quartz doleriet 
van TRL”), zullen de twee waarden op de leveringsbon en op de BENOR-
fiche(s) vermeld worden, met name, de PSV-waarde bekomen met de 
oude referentiesteen en de PSV new-waarde bekomen met de nieuwe 
referentiesteen . 

Andere toegestane mogelijkheid: de producent zal de PSV opgeven, 
gevolgd door een asterisk: “PSV*”. De asterisk verwijst naar de 
vermelding van de gebruikte referentiesteen op de hierboven vermelde 
documenten 

De wijziging van categorie van intrinsieke kenmerken op basis van de PSV is 

niet toegestaan op dit moment. 

PSVw SB250 In het geval van roestvaststaalslakken wordt de PSV en de PSVW gemeten. De 

PSVW wordt gemeten op proefplaatjes bewaard onder water gedurende 7 

dagen tussen hun polijsting en de metingen met de SRT-slinger. 

ECS 933-6 De actuele kegel moet geijkt worden en hierbij dient het referentiezand 

0,063/2 mm gebruikt te worden met een uitvloeiingstijd van 32s met een 

onzekerheid van +/- 2s voor een proefgreep van 1000 g met een trechter van 

12 mm. 

De volgende procedure is tijdelijk geparkeerd: Indien de waarden van de 

uitvloeiing van zanden verschillend zijn, zal de producent de twee waarden op 

de BENOR-fiches opgeven, met name, de waarde bekomen volgens de van 

kracht zijnde norm en de waarde die rekening houdt met de correctie. 
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5. Beschikbaarheid van het document 

Dit document is beschikbaar op de website van BE-CERT. De meest recente versie is de geldende 

versie.  
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