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Geotechniek

De boorkroon van de boorbuis en de gegoten schroefpunt

Achtkantige prefabpaal
in boorbuis
Voor twee grote bouwprojecten in Amsterdam worden paalfunderingen uitgevoerd met behulp van
een combipaal met als kern de door Van ’t Hek Funderingstechnieken en Lodewikus Voorgespannen
Beton ontwikkelde achtkantige voorgespannen prefab-paal die in de boorbuis wordt geplaatst.

Het betreft de projecten AmsterdamRAI
Hotel, dat wordt gerealiseerd door
Pleijsier Bouw Nijkerk in opdracht van
COD, en wooncomplex Xavier op de
Zuidas, dat wordt uitgevoerd door
aannemer Waal in opdracht van Zuidschans CV (AM en BPD). Voor beide
projecten is gekozen om de funderingspalen trillingsvrij en geluidsarm uit te
voeren om zo de overlast voor de omgeving tijdens de funderingswerkzaamheden tot een minimum te beperken.
Bij een conventioneel in de grond
gevormd paalsysteem, zoals de vibropaal,
kan, indien dit nodig is, relatief eenvoudig voor een geprefabriceerde heipaal
gekozen worden. Bij een trillingsvrij
paalsysteem rest dan vaak niets anders
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dan het toepassen van verloren stalen
buizen; een relatief dure oplossing.

Combinatiepalen
Combinatiepalen, waarbij een prefabelement in een boor- of heibuis geplaatst
wordt, worden al vaker toegepast.
Echter, een nadeel van dit systeem is
dat de prefab-kern altijd vrij slank is in
verhouding tot de benodigde boor- of
heibuis. Hierdoor zijn veelal grotere
systeemafmetingen nodig om het juiste
prefab-element te kunnen gebruiken.
De zogenaamde HEK-combipaal met als
kern de achtkantige voorgespannen
prefab-paal is een afgeleide van de in
2005 door Gebr. van ’t Hek op de markt
gebrachte HEKpaal: die weer een variant

was op de reeds door andere bedrijven
sinds de jaren 70 van de vorige eeuw
toegepaste grondverdringende schroefpaal met verloren punt die, indien nodig
om grondweerstand te overwinnen, ook
geïnstalleerd kan worden met behulp
van groutinjectie. Ingenieursbureau
Mozes en De Boer en Lodewikus Voorgespannen Beton hebben meegewerkt
aan de ontwikkeling van deze nieuwe
combipaal.
Bij het inbrengen van een grondverdringende schoefpaal is er geen sprake van
grondontspanning als gevolg van
uitkomende grond. Ook kan door de
relatief grote kerndiameter van het
systeem een wapeningskorf of, in het
geval van een combinatiepaal, een
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Dit omdat het proces van vervaardigen
van de prefab-paal reeds in de fabriek is
gedocumenteerd. Na het plaatsen van het
prefab-element wordt de boorbuis gevuld
met zandcement-grout om de paal,
minstens over de lengte dat deze zich in
de draagkrachtige zandlaag bevindt, te
voorzien van een omhulling waardoor
krachtoverdracht mogelijk is. Indien
gewenst kan deze omhulling uiteraard
ook over een langere lengte worden
aangebracht. Vervolgens wordt de buis
verder gevuld met water om het eerder
genoemde drukverschil te compenseren.

Reductie afval en materiaal
Omdat op beide projecten een tweelaagskelder wordt gerealiseerd, worden de
palen hier verdiept afgehangen, waardoor de verloren paallengte die ontstaan
zou zijn bij het vanaf maaiveld vervaardigen van in de grond gevormde palen
wordt bespaard. Dit vereenvoudigt de
ontgravingswerkzaamheden. Immers,
ontgraven tussen palen is nu pas in de
laatste meter van de ontgraving nodig.
Ook is er hierdoor een aanzienlijke
reductie van de afvalstroom op beide
projecten.

De achtkantige paal ten opzichte van de maximale
Achtkantige prefabpalen (Octicon)

prefab-kern worden afgehangen.
Het voordeel van een in de grond
gevormde paal is dat er, binnen een
zekere bandbreedte, relatief eenvoudig
in lengte gevarieerd kan worden, als er
bijvoorbeeld op basis van de waargenomen installatie-weerstand tijdens de
uitvoering, wordt besloten om een paal
hoger te laten staan. Als dit tijdens het
heien van prefab-elementen gebeurt,
kan dit problemen met de kopwapening

(fictieve) afmetingen van een vierkante paal

geven. Een nadeel van een in de grond
gevormde paal is dat deze altijd tot
maaiveld vervaardigd dient te worden
om achteraf een kwaliteitscontrole uit te
kunnen voeren en om uitspoeling van de
beton als gevolg van waterdruk verschillen te voorkomen.
Dit laatste geldt niet voor een combinatiepaal omdat het constructieve element
van de paal, de prefab-kern, vooraf aan
het inhijsen geïnspecteerd kan worden.

Voor het project Xavier worden combipalen vervaardigd met behulp van een
boorbuis met een uitwendige diameter
van 530 mm, voorzien van een verloren
gietstalen schroefpunt met een diameter
van 650 mm. Normaliter kan in dit
systeem een prefab-element vk. 320 mm
of 350 mm met vellingkant worden
geplaatst. Als er gebruik wordt gemaakt
van het achtkantige (Octicon) element is
het mogelijk om een element met een
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maximale middellijn van 430 mm af te
hangen. Hierdoor neemt het betonoppervlak van het element met 30 procent toe.
Deze toename leidt bij het vervaardigen
van de paal tot een reductie van de
benodigde hoeveelheid zandcementgrout en binnen het constructief
ontwerp tot een hogere laterale capaciteit, een groter opneembaar moment of
excentriciteit en ook lagere ponsspanningen bij vloerpalen.
Voor het Amsterdam RAI Hotel is
gekozen voor combipalen die worden
vervaardigd met behulp van een
460/560 mm systeem. Normaliter wordt
hierbij met vk. 250 mm of vk. 290 mm
met vellingkant gewerkt, maar nu met
een element met een maximale middellijn van 360 mm, waardoor ook hier
sprake is van een aanzienlijke toename
van het aandeel prefab-beton in de
funderingspaal en daarmee van de
constructieve capaciteit.
Geredeneerd vanuit het constructief
ontwerp was er bij het laatste project,
indien er van conventionele geschroefde
combinatiepalen was uitgegaan, waarschijnlijk gekozen voor een grotere
systeemmaat; oftewel de 530/650 mm.
Dit zou leiden tot beduidend hogere
installatie-energie en een hoger groutverbruik dan nu door het toepassen van
het achtkantige element het geval is.

Inhijsen van een prefabelement

paalfunderingen. Zo werd er vroeger
funderingsherstel uitgevoerd met ronde
holle, betonnen segment-palen. Ook
wordt in het buitenland de rond ‘geslingerde’ prefab-betonpaal nog vaak
toegepast. Bij het verwijderen van
bestaande funderingselementen bij
sloopwerkzaamheden worden zo nu en
dan achtkantige palen aangetroffen die
vele decennia geleden geheid zijn.
Waarom toentertijd voor achtkantige
palen gekozen werd en waarom men
daar weer mee gestopt is, is niet duidelijk
maar dit heeft ongetwijfeld te maken
met het eenvoudigere productieproces
van vierkante prefabbetonpalen.

werken waar er sprake is van hoge
laterale belastingen op de funderingselementen of als er sprake is van zwerfstromen zijn er mogelijkheden voor dit type
paal. Eigenlijk overal waar de voorkeur
van de ontwerper uitgaat naar het
toepassen van een prefab-element om
bovengenoemde redenen, maar waar
trillingen en hei-geluid niet wenselijk
zijn, biedt de geschroefde combipaal
uitkomst en helpt het achtkantige
element om het ontwerp verder uit te
kunnen nutten en het gebruik van
grondstoffen (beperking van de hoeveelheid in het werk gestort materiaal) te
optimaliseren. Q

Andere toepassingsmogelijkheden

Ing. Patrick IJnsen, Van ‘t Hek Groep

Historie achtkantige betonpaal
Toch is dit niet de eerste keer dat
niet-vierkante prefab-betonelementen
worden toegepast voor het maken van

Aanstorten van het element met zandcement grout
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Niet alleen in slappe, maar ook in
vervuilde grond of in infrastructurele

