
Stalen Buispaal
inwendig geheid
De inwendig geheide Buispaal is een veelzijdig paalsysteem. Door het gebruik van buis-
segmenten kan het worden toegepast bij beperkte werkhoogte. Inzet van kleine, mobiele 
heistellingen maakt uitvoering mogelijk bij beperkte werkruimte of toegang. Ook is het 
geschikt voor toepassing op risico locaties zoals in de petrochemie. Het systeem is grond-
verdringend en trillings- en geluidsarm door het heien met een valblok onder in de paal. 
Dit paalsysteem is geschikt voor funderingsherstel, uitbreiding en/of verbouw van gebou-
wen of kunstwerken.

Vervaardigingswijze
De buissegmenten worden vooraf op lengte gezaagd 
en aan één zijde getrompt. Hierbij wordt de omtrek 
van de buis opgerekt.  Een buissegment met daarin 
het valblok wordt op een voetplaat geplaatst. Deze 
wordt door middel van elektrisch lassen met het 
buissegment verbonden. Door telkens het valblok op 
te halen en te laten vallen, wordt het eerste buisseg-
ment in de grond geheid. Om te voorkomen dat de 
voetplaat onder de buis wordt weggeslagen, wordt 
een grindprop toegepast. Een volgend buissegment 
wordt in het getrompte uiteinde van het voorgaande 
geplaatst. De buissegmenten wordt door middel van 
elektrisch lassen met elkaar verbonden. De buispaal 
wordt verder geheid tot het boveneinde weer gelijk 
met het maaiveld komt.
Het oplengen en het wegheien van de paal wordt 
herhaald totdat het paalpuntniveau is bereikt.
De paal wordt afgewerkt door in de buis een wape-
ningskorf te plaatsen waarna de buis wordt gevuld 
met betonspecie. In plaats van een trompverbinding 
is toepassing van een volledige doorlassing of een 
schroefkoppeling mogelijk.

Diameters en maatvoering
De standaarddiameters zijn:
Schachtdiameter (mm) Puntdiameter (mm)
168   180
219   231
273   285
324   336
356   368
406   418
457   469
508   520
Wanddikte van ca. 4,5 mm tot en met 10 mm, ge-
trompt. Indien de wanddikte niet is voorgeschreven 
wordt de keuze afgestemd op de zwaarte van het 
heiwerk.  De voetplaat is standaard 12 mm groter dan 
de buisdiameter. Afwijkende maten op aanvraag.  De 
minimale hart op hart afstand bedraagt ca. 2,25 à
2,5 keer de paalpunt diameter. De voorkeur gaat echter 
uit naar grotere tussenafstanden. De minimale afstand 
tussen
belending en buis bedraagt ca. 0,10 m.
Schoorstanden mogelijk tot ca. 5:1.
De paallengte en mogelijke schoorstand is afhankelijk 
van de bodemopbouw en de capaciteit van de funde-
ringsmachines.
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Techniek
Het paalsysteem is grondverdringend, trillings- en 
geluidsarm. Het heiwerk wordt uitgevoerd met 
kleine, mobiele machines. Bij beperkte werkhoogte is 
relatief zwaar heiwerk uitvoerbaar door gebruik van 
gekoppelde valblokken. Door toepassing van buis-
segmenten is er geen beperking aan de paallengte. 
Flexibiliteit in levering door eigen buizenvoorraad. 
Controle op grondmechanische uitgangspunten door 
middel van kalenderen. Kwaliteitscontrole inwendige 
paalschacht mogelijk door visuele controle. De paal 
kan zowel op druk als trek worden belast. Standaard 
wordt de paal van een kopwapening voorzien.
Betonkwaliteit en samenstelling van de wapenings-
korf worden afgestemd op de optredende belastin-
gen. Horizontaalbelastingen zijn (deels) opneembaar 
vanuit de buigstijfheid van de paal of door toepassing 
van schoorpalen.
Door las- en snijwerk en/of toepassing van (haak)
profielen, consoles, aangepaste kopplaten, e.d., zijn 
diverse andere constructieve oplossingen mogelijk 
om belastingen op te nemen.

Toepassingsgebied
De inwendig geheide stalen buispaal wordt toegepast:
•  op locaties waar de werkhoogte of werkruimte be-

perkt is of waar de locatie moeilijk bereikbaar is. 
•  op (hoog risico) locaties waar inzet van grote
 heimachines niet gewenst is.
• zowel vanaf het land als vanaf het water.
• in slappe en/of variërende bodemlagen.
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