
Waal-
Pers-Paal
De Waal-Pers-Paal is een kleine diameter stalen buispaal die met een hydraulische vijzel 
in de grond wordt gedrukt. Dit gebeurt vanuit een inkassing in of met een frame aan de 
bouwmuur. Het gewicht van de bouwmuur dient als reactiekracht voor de vijzel. De in-
stallatiemethode is geluids- en trillingarm. Het wordt toegepast ten behoeve van geheel 
of partieel funderingsherstel.

Vervaardigingswijze
De buissegmenten worden vooraf op lengte gezaagd 
en aan de uiteinden voorzien van schroefdraad.
Het eerste buissegment wordt voorzien van een
aangelaste voetplaat. De Waal-Pers-Paal wordt vanuit 
de bouwmuur of met een frame aan de bouwmuur 
in de grond gedrukt. Daartoe wordt een inkassing 
gezaagd in de bouwmuur. In de inkassing wordt een 
geleideframe gemonteerd met aan de bovenzijde een 
stalen drukplaat. Door de bestaande fundering wordt 
een gat geboord. In plaats van een inkassing kan een 
geleideframe worden toegepast welke met ankers aan 
de bouwmuur wordt verankerd. Aan de bovenzijde 
van het frame wordt de vijzel gemonteerd. Hieron-
der wordt het eerste buissegment geplaatst en in de 
grond gedrukt. Hierna wordt een volgend segment 
op het eerste geschroefd en weggedrukt. Dit wordt 
herhaald tot het vooraf bepaalde paalpuntniveau of 
een bepaalde persdruk is bereikt. Door het vastlassen 
van de paal aan het geleideframe kan de paal van een 
blijvende voorspanning worden voorzien.
Vervolgens wordt de paal gevuld met grout en wordt 
de inkassing aangeheeld door middel van metselen of 
aangieten.

Diameters en maatvoering
De standaarddiameters zijn:
Schachtdiameter (mm) Puntdiameter (mm)
88,9   102
114,3   126
139,7   152
Combinatie van de paalschacht met een zwaarder uit-
gevoerde paalvoet is mogelijk. De paalvoet maximaal 
uit te voeren met een buisdiameter 168,3 mm.
Afwijkende maten op aanvraag.
Standaard wanddikte is 10 mm. 
De paallengte en mogelijke schoorstand is afhankelijk 
van de bodemopbouw, de kwaliteit en gewicht van de 
bouwmuur en de capaciteit van de vijzel.
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Techniek
Het paalsysteem is grondverdringend, trillingsvrij en 
geluidsarm. Het installeren van de palen kan worden 
uitgevoerd in kleine ruimtes. Gebruik wordt gemaakt 
van een frame geplaatst in een inkassing in de bouw-
muur of gemonteerd aan de bouwmuur. De kracht 
van paalkop naar paalpunt wordt overgedragen door 
de stalen buissegmenten. De palen kunnen worden 
geïnstalleerd met blijvende voorspanning. Flexibiliteit 
in levering door eigen buizenvoorraad.

Toepassingsgebied
De Waal-Pers-Paal wordt toegepast:
• op locaties waar heitrillingen niet toelaatbaar zijn.
•  op locaties waar de werkhoogte of werkruimte be-

perkt is of waar de locatie moeilijk bereikbaar is. 
•  ten behoeve van geheel of partieel funderingsherstel 

vanuit de bouwmuur.
• in slappe en/of variërende bodemlagen.

Techniek 
De Waal-perspaal wordt over het algemeen
aangebracht tot het vooraf bepaalde puntniveau.
Controle hierop wordt uitgeoefend door registratie
van de vijzeldruk.

Draagkracht en vervormingsgedrag
De paalklasse factoren voor de Waal-perspaal zijn:
� p = 1,0 
� = 1,0 
� s = 0,01 

Het last-vervormingsgedrag is overeenkomstig type 1
van NEN 6743  (figuur 6 en 7).
Zettingsgedrag en de toelaatbare gebruiksbelastingen
van de Waal-perspaal zijn bij benadering overeen-
komstig aan die van een geheide paal.
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Toepassingsgebied
De Waal-perspaal is geschikt voor het trillingsvrij 
uitvoeren van funderingsherstel in beperkte ruimte.
Aanvullende technische eisen kunnen aanleiding zijn tot
keuze van dit paalsysteem. Te denken valt aan het niet
willen of mogen slopen van bestaande vloeren of het
niet mogen plaatsen van palen buiten de bouwmuur.

Kenmerken Waal-perspaal
- Aanbrengmethode 100 % trillingsvrij en geluidsarm.
- Uit te voeren in beperkte werkruimte.
- Equipment en te verwerken materiaal zijn met man-

kracht te verplaatsen. 

www.dewaalpaal.nldewaalpaal.nl
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