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1 Producteisen 

De stalen vangrails moeten voldoen aan de normen NBN EN 1317-1 en 
NBN EN 1317-2. Deze normen zijn prestatienormen die een vangrail kwalificeren 
volgens verschillende criteria. Deze PTV bevat de regels voor verificatie van de 
conformiteit en de duurzaamheid van de producten en is geldig voor alle nieuwe 
tijdelijke en vaste stalen vangrails. 
 
De eisen zijn vastgelegd in de norm EN 1317-5 “Road restraint systems – part 5: 
Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems”. 
 
De PTV 869 is opgesteld in de Adviesraad van COPRO. 
Het wordt geregistreerd als type-specificatie door de F.O.D. Economie, KMO, 
Middenstand & Energie. 
 
De hierna volgende producteisen zijn een aanvulling op artikel 5.1 van de norm 
EN 1317-5. 
 

2 Stalen vangrails 

2.1 Initial Type Testing 

Het volledige verslag van de botsproeven wordt door de fabrikant voorgelegd aan de 
certificatie-instelling. 

Minimum volgende punten staan vermeld in het ITT-verslag, voor dit te aanvaarden: 

� Staalkwaliteit van alle gebruikte staalsoorten met een analyserapport en een 
spannings-rek diagram bepaald uit een statische trekproef; 

� De gemeten staaldikte van alle onderdelen; 
� De bodemkarakteristieken tijdens de botsproef. 

2.2 Staalkwaliteit 

2.2.1 Mechanische eigenschappen van het staal 

De specificaties van de verschillende staalkwaliteiten zijn opgenomen in de 
onderstaande tabellen. Tabel 1 is geldig tot 2010. Tabel 2 is geldig vanaf 2007. 

Staalkwaliteit : Elasticiteitsgrens: 
Re [MPa] 

Treksterkte: 
Rm [MPa] 

235 235 tot 400 340 tot 450 

355 355 tot 500 400 tot 520 

400 400 tot 600 460 tot 600 

500 500 tot 700 560 tot 700 

Tabel 1 – Klassering van staalkwaliteiten (tabel geldig tot 20 10) 
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Staalkwaliteit : Elasticiteitsgrens: 
Re [MPa] 

Treksterkte: 
Rm [MPa] 

235 235 tot 320 340 tot 450 

280 280 tot 360 370 tot 470 

315 315 tot 400 400 tot 500 

355 355 tot 460 430 tot 550 

390 390 tot 500 460 tot 580 

420 420 tot 520 490 tot 630 

460 460 tot 560 520 tot 640 

500 500 tot 600 560 tot 700 

550 550 tot 650 620 tot 750 

Tabel 2 – Klassering van staalkwaliteiten (tabel geldig vanaf 2007) 
 

De eisen betreffende de mechanische eigenschappen zijn onafhankelijk van het 
verzinkingproces van het staal. 

Het spannings-rek diagram bepaald uit de statische trekproef uitgevoerd op het staal 
gebruikt tijdens de ITT, zal moeten worden vermeld als bijlage aan het ITT-verslag. 

Deze diagrammen geven de mogelijkheid om de staalkwaliteit gebruikt door de 
fabrikant tijdens de productie te kunnen vergelijken met de staalkwaliteit gebruikt 
tijdens de ITT. 

Indien het ITT-verslag geen spannings-rek diagram van het staal bevat, kan de 
fabrikant niet verzekeren dat het staal gebruikt voor de productie van 
vangrailonderdelen, van dezelfde kwaliteit is als het staal gebruikt tijdens de ITT. 

De fabrikant heeft dan de mogelijkheid tot 01/01/2013 om hetzij : 

• nieuwe botsproeven volgens NBN EN 1317 uit te voeren met gekende 
staalkwaliteiten (cfr. art. 6.2.1.7 van NBN EN 1317-5). 

• de staalkwaliteit te laten vaststellen volgens bijlage 1 aan deze PTV. 

2.2.2 Eisen 

Het na profilering verzinkt staal dient van klasse 1 (Si ≤ 0,03% en Si + 2,5P ≤ 0,09%) 
of klasse 2 (Si ≤ 0,04% en Si + 2,5P ≤ 0,11%) te zijn, volgens de norm 
NBN EN 10025-2. 

2.2.3 Keuringsdocumenten 

De staalproducent levert het staal met een 3.1 certificaat volgens NBN EN 10204. 

2.3 Geometrie 

De stukken mogen geen scherpe randen vertonen die een gevaar tot ernstige 
verwondingen kunnen betekenen bij een eventuele aanrijding. 
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De geometrie van de stukken vervaardigd door de leverancier van vangrails moet 
identiek zijn aan deze gebruikt tijdens de ITT. Er mag geen enkel stuk ontbreken. 
(uitgezonderd indien kan aangetoond worden dat het technisch niet mogelijk is, zoals 
bijvoorbeeld in bochten met een grote straal, waarbij de vorm of afmetingen van de 
planken licht worden aangepast). 

Staaldikte: Het staal gebruikt voor structurele elementen (horizontale ligger, 
staander, …) heeft een minimumdikte van 2,00 mm. De tolerantie op de nominale 
(niet-verzinkte) staaldikte is volgens NBN EN 10051 met een maximum van  ¾ van de 
tolerantie volgens tabel 2 van deze norm. 

Andere afmetingen: 

De vermelde toleranties in tabel 3 zijn de toleranties t.o.v. de afmetingen van de 
onderdelen zoals gebruikt tijdens de typeproeven en zoals beschreven in de 
technische fiche van de fabrikant. 

 

Onderdeel Tolerantie op profiel Tolerantie op 
gatenpatroon 

Horizontale ligger en kabels Hoogte: ± 5 mm 

Diepte: ± 3 mm 

Lengte: ± 10 mm 

Sleufgaten: 

• Lengte: ± 1,2 mm 

• Breedte: ± 0,7 mm 

Ronde gaten: 

• ± 0,5 mm 

Staander Breedte: ± 2 mm 

Diepte: +2 mm, -1 mm 

Lengte: ± 5 mm 

Sleufgaten: 

• Lengte: ± 1,2 mm 

• Breedte: ± 0,7 mm 

Ronde gaten: ± 0,5 mm 

Verbinding horizontale ligger 
met staander 

Hoogte: ± 5 mm 

Diepte: ± 3 mm 

Lengte: ± 2 mm  

Sleufgaten: 

• Lengte: ± 1,2 mm 

• Breedte: ± 0,7 mm 

Ronde gaten: 

± 0,5 mm 

Klauw   

Voetplaten Breedte: ± 5 mm 

Lengte: ± 5 mm 

Dikte: + 1 mm, -0,5 mm 

Sleufgaten: 

• Lengte: ± 1,2 mm 

• Breedte: ± 0,7 mm 

Ronde gaten: 

± 0,5 mm 

Tabel 3 : toleranties op de afmetingen van vangrailonderdelen 
Noot: 

• deze toleranties zijn vastgelegd voor constructies samengesteld volgens de 
huidig bestaande constructies; 

• het herprofileren van materialen is niet toegestaan. 
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2.4 Afwerking en duurzaamheid 

De verzinking van geprofileerd staal door onderdompeling is conform de NBN EN ISO 
1461. 

Elk ander type bekleding zal kunnen worden gebruikt voor de toepassing van de 
vangrails voor zover deze als evenwaardig kunnen worden beschouwd door de 
adviesraad. 

Noot: 

• het herverzinken van materialen is niet toegestaan. 

2.5 Prestatie-eisen 

Deze prestatie-eisen zijn geldig voor alle veiligheidsconstructies en hun toebehoren. 
Deze eisen hebben tot doel het werk van de beheerders van het wegennet te 
vereenvoudigen door een volledig nazicht én gedetailleerd verslag van de constructie 
voor te leggen. 

De analyse van de botsproefrapporten gebeurt door de certificatie-instelling. 

2.5.1 Schokindex 

Enkel de schokindexen A en B, zoals bedoeld in art. 3.3 van de norm NBN EN 1317-2, 
zijn toegelaten. 

De klant kan een maximaal toelaatbare ASI-waarde opleggen, verschillend van deze 
gedefinieerd in de norm NBN EN 1317-2 maar steeds kleiner of gelijk aan 1,4. 

Voorbeeld: in een bocht kan de botshoek groter zijn dan op een rechte 
weg. In geval van botsing, kan dan de ASI-waarde groter zijn dan deze 
vermeld in het ITT-verslag. Indien de ASI-waarde gedurende de botsproef 
1,4 was, kan deze in werkelijkheid in geval van botsing groter zijn dan 1,4. 
De klant kan dan bijvoorbeeld een maximum ASI-waarde 1,1 opleggen. 

2.5.2 Andere eisen 

Op basis van de ITT-verslagen, dient aan volgende eisen te worden voldaan: 

- het voertuig mag niet over de constructie gaan; 
- de constructie mag niet breken of bezwijken; 
- het voertuig dient binnen de “box” te blijven na de botsproef; 
- het voertuig mag niet kantelen en houdt op elk ogenblik contact met de weg; 
- de ASI-waarde is kleiner of gelijk aan 1,4; 
- Geen enkel voorwerp, afkomstig van de constructie, zwaarder dan 2,0 kg is 

weggeslingerd tijdens de botsproef; 
- Geen enkel vangrailonderdeel is in de passagiersruimte ingedrongen. 
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3 Motorveiligheid 

Als stalen motorplanken voorgeschreven worden, dienen deze te voldoen aan 
volgende eisen: 

3.1 Staalkwaliteit 

Zie punt 2.1. 

3.2 Geometrie 

Zie punt 2.2. 

Scherpe randen zijn niet toegestaan. 

3.3 Afwerking en duurzaamheid 

Zie punt 2.3  

3.4 Bevestiging van de motorplank 

De bevestiging aan de normale metalen vangrailplank is in de hoogte regelbaar opdat 
de afstand tussen de onderzijde van de motorplank en het bestaande maaiveld 
maximum 10 cm is. 

Voor de bevestiging mogen geen nieuwe gaten worden geboord of mag niet worden 
gezaagd of gesneden in de vangrailplank. 

Doordat de motorplank een bijkomend onderdeel is van de vangrailconstructie, moet 
aangetoond worden dat deze motorplank de prestaties van de vangrailconstructie niet 
beïnvloed of dienen de prestaties van de vangrailconstructie met de motorplank te 
worden aangetoond. Dit kan gebeuren door middel van een nieuwe botsproef of op 
basis van een numeriek simulatie. 

De bevestiging is zodanig dat een gevallen motorrijder die tegen de motorplank 
aanschuift, weinig kans heeft om hierbij verwondingen op te lopen. Dit wordt 
aangetoond door de HIC-waarde. De vangrailconstructies worden ingedeeld in 4 
klassen: 

� HIC van 0 tot 150: HIC A; 
� HIC van 151 tot 300: HIC B; 
� HIC van 301 tot 400: HIC C; 
� HIC van 401 tot 500: HIC D. 

Klasse A biedt een betere veiligheid dan klasse B, welke een betere veiligheid biedt 
dan klasse C, welke een betere veiligheid biedt dan klasse D. De hoogste HIC-
waarde bepaald de klasse. 

3.5 Proeven 

De proeven dienen te gebeuren door een laboratorium dat voor dit soort proeven is 
uitgerust, ervaring heeft met deze proeven en onafhankelijk is van de fabrikant van de 
motorplank en haar bevestigingen. 
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De proeven gebeuren met een dummy type H III van 80 kg die met een snelheid van 
60 km/h en onder een hoek van 30°, liggend, tegen d e vangrailconstructie wordt 
geslingerd. 

Hierbij ligt de dummy op een laag platform op de rug met het hoofd naar voor en 
achtereenvolgens in 2 posities, namelijk: 

• Langsas van de dummy evenwijdig met de bewegingsrichting; 
• Langsas van de dummy evenwijdig met de voorzijde van de vangrail. 

De meting op de dummy gebeurt volgens ISO 6487 (1997) en SAE J 211/1 
maart 1995. 

Om te voldoen dienen alle volgende voorwaarden vervuld: 

• hoofd: HIC ≤ 500; 
• hals: Fx ≤ 330 daN (in dwarsrichting, loodrecht op de verbindingslijn van 

de schouders); 
 Fy ≤ 330 daN (in dwarsrichting evenwijdig met de verbindingslijn van 
 de schouders); 
 Fz ≤ 400 daN (in langrichting van de hals). 

4 Markeringen 

De materialen worden op een onuitwisbare manier, leesbaar na verzinking, gemerkt 
opdat een naspeurbaarheid van het gebruikte materiaal wordt gewaarborgd van 
eindproduct tot grondstof. 

Een naspeurbaarheid dient voorzien te worden vanaf de productie van het 
vangrailonderdeel tot de plaatsing op de werf. 

De verplichte markeringen zijn: 

• Logo of identificatienummer van de fabrikant; 
• Jaartal en productievolgnummer; 
• Type (van het onderdeel). 

5 Certificatie 

In het kader van de certificatie, is een analyse van het ITT-rapport in bijlage aan het 
certificaat. Deze bijlage vermeld minimum volgende punten: 

− prestatieklasse, weerstandsniveau; 
− schokindex: ASI, THIV en PHD; 
− de werkingsbreedte (Wm), dynamische “deflectie” Dm en de waarde VI; 
− duurzaamheid; 
− de lengte van de geteste constructie; 
− de aanwezigheid van eventuele verankeringen tijdens de botsproef 

(uiteinden); 
− technische fiche van de constructie: 

o plan van de constructie; 
o lijst van onderdelen waarmee de constructie is samengesteld en hun 

identificatie; 
o identificatie van de constructie; 
o type verankering in de grond; 
o aanwezigheid van voorspanningen in de constructie; 
o type fundering 
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− technische fiche van de onderdelen van de vangrailconstructie: 
o plan van de onderdelen; 
o afmetingen en toleranties; 
o identificatie van de fabrikant; 
o identificatie van het onderdeel; 
o Staalkwaliteit van de gebruikte staalsoort met een analyserapport en 

een spannings-rek diagram bepaald uit een statische trekproef; 
o gemeten staaldikte; 
o afwerking; 

− montagehandleiding; 
− beschrijving van omstandigheden waarin de constructie mag worden gebruikt; 
− type ondergrond, bodemkarakteristieken tijdens de botsproef. 
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Bijlage 1: 

Indien het ITT verslag geen spannings-rek diagram van het gebruikte staal bevat, kan 
de fabrikant niet verzekeren dat het staal gebruikt voor de productie van de 
veiligheidsconstructie hetzelfde is als het staal gebruikt tijdens de typeproeven. 

Om de te gebruiken staalkwaliteit vast te stellen kan gebruik gemaakt worden van 
een computersimulatie op een numeriek model van de veiligheidsconstructie. 

Hierbij wordt iteratief de performantie van de veiligheidsconstructie gesimuleerd door 
het invoeren van verschillende staalkwaliteiten. De staalkwaliteit die een performantie 
geeft die overeenstemt met die van de ITT wordt dan weerhouden en 
voorgeschreven voor productie. 

De computersimulatie moet uitgevoerd worden door een CME-geaccrediteerd 
organisme op een gevalideerd model. Indien er geen CME-accreditatie is mag beroep 
gedaan worden op een organisme dat in onderling akkoord de uitdrukkelijke 
goedkeuring heeft van beide de producent en de certificatie-instelling. 




