INSTRUCTIE VOOR
R HET HEIEN
N VAN PALEEN



De ffundering is vastgelegd in het funderringsadvies met
m het bijbe
ehorende rappport grondo
onderzoek
en h
het palenplan.



De heistelling en blokkeuze dient te worrden gemaakkt door de he
eier in overleeg met de
enst bouw‐ e n woningtoe
ezicht van de
e desbetreffeende gemeente.
grondmechanicus en de Die



Paleen mogen uitsluitend onder toezicht geheid word
den.



De eeerste paal moet
m
geslage
en worden teer plaatse vaan een sonde
ering overee nkomstig de
e opgave van
de cconstructeurr.



Indiien in een blok verschille
ende paalpunntniveau’s worden
w
toege
epast, wordt geadviseerd
d het heien
aan
n te vangen bij
b het diepstt voorgeschreeven paalpuntniveau en zo van laag naar hoog te
e worden.



Hett uitzetten vaan de palen en
e het op dee juiste plaatss en te lood stellen moett voor iedere
e paal
gecontroleerd worden.
w
Blijkkt tijdens hett heien, dat de
d paal gaat verlopen, daan moet tijdiig het blok
gelicht en de steelling bijgestteld worden..



De heimuts moeet passend zijn voor de tte heien paall. In het algemeen moet vvoor iedere paal een
uwe muts‐vu
ulling worden
n gebruikt.
nieu



Van
n palen, die op
o of nabij ee
en sonderingg geplaatst worden,
w
moe
et over de geehele lengte een
slaggdiagram (kaalender = aan
ntal slagen p er 25cm zakking) gemaakt worden. V
Van alle ande
ere palen
moeet het aantal slagen overr de laatste 4 x 25cm worden opgeno
omen. Indienn afwijkingen
n ten
opzzichte van dee sonderingen of ten opziichte van nabij gelegen palen
p
geconsstateerd worrden, dient
er d
direct contacct met ons op
pgenomen tee worden. He
et maken van aanvullendde slagdiagra
ammen is
dan
n noodzakelijjk.



De paalpunt mo
oet voldoend
de diep in dee draagkrachttige laat geheid worden, overeenkom
mstig aan de
nd van de son
nderingen is vastgesteld.. In één stram
mien mogen geen belanggrijke verschillen in de
han
paaalpuntdiepte voorkomen. Er moet ge let worden op
o het mogelijk kapot slaaan van de palen, ook
ond
der het maaivveld. Eventuele bijzondeere instructie
es in het fund
deringsadviees moeten wo
orden
opggevolgd.



omen van he
et heiwerk m
moeten ons direct
d
worden opgegevenn, voordat de
e heistelling
Na het gereedko
ordt afgevoe
erd:
van het werk wo
o De slagdiagramm
s
men (heikaleender)
o De paalpuntdiep
p
pten
o Ernsstige paalmissstanden



De palen moeteen worden affgehakt tot dde aangegeven hoogte (kkoppensnelleen), zonodig met
ngeveer 50cm
m van de paaalwapening moet
m
worden
n vrijgemaakkt om te worrden
omkkransing. On
opggenomen in de
d balk‐ of poerwapeningg. Er moet nauwkeurig opgelet
o
wordden, dat de beton
b
van de
balkk of poer oveeral voldoende dekking ggeeft op de wapening
w
van de paal.

RICHTLIIJNEN VOOR HET TOEZZICHT OP H ET HEIEN VAN
V PREFAB
BPALEN

1.

2.

3.

Vo
oorbereidingg
a.

Doorlezzen besteksparagraaf en onduidelijkh
heden bespre
eken.

b.

Heivolgorde met uittvoerder besspreken en daarna met constructeur..

Paalen
a.

Controleren of palen op de juistte plaatsen worden
w
onde
ersteund, voooral bij het vervoer,
v
maar oo
ok tijdens de
e opslag en tiijdens het hijjsen.

b.

Gescheu
urde palen terugsturen, beschadiginggen eventue
eel opnemenn met constru
ucteur.

Heeien
a.

Na de eerste paal de
e vermoedellijke diepte en
e kalender voor
v
de volgeende palen vaststellen.
v

b.

Tussen sonderingen
n die grote onnderlinge ve
erschillen bettreft inheinivveau vertone
en, kan de
elijk afwijkenn van de verm
moedelijke in
nheidiepte. I ndien dit blijjkt, dan
paallenggte gemakke
telefoniisch contact opnemen m
met ons. Wanneer wij niett bereikbaar zijn kan de volgende
v
vuistreggel voorlopigg worden gevvolgd:
1.

Probeer met
m de heier oovereen te komen
k
in een
n gemakkelij ker hoer te heien
h
en te
wachten op
o de terugkooppeling van
n ons.

Ind
dien dit niett mogelijk is
2. Stoppen met
m heien opp een hoger niveau
n
met een
e dubbele kalender.
3.

Stoppen met
m heien bij een onvoldo
oende kalender op 50cm
m boven de afhakhoogte
en de volggende dag coontroleren op
p overspanning water (0,,10m losheie
en en
daarna kallenderen).

c.

Het verm
moedelijke inheiniveau kkan variëren tussen de niveaus van dde nabijgeleggen
sonderingen. Een en
nkele maal w
wordt tijdenss het heien een bult of kuuil in de vaste grondslag
gevondeen waarbij dan een nabijjgelegen paaal een nieuwe aanwijzingg vormt.

d.

Indien dieper
d
geheid
d moet wordden dan de buurpaal
b
dan
n mag dit schhil in diepte niet
n groter
zijn dan
n de afstand tussen
t
de deesbetreffend
de palen.

e.

Zoveel mogelijk
m
volle kalendertoochten van 0,25m
0
laten maken,
m
behaalve als de pa
aalkop
kapot dreigt te gaan
n.

f.

oedt de kaleenderwaarde
e.
Een opzzetter beïnvlo

g.

De valhoogte van he
et blok moett zijn als die waarbij
w
de kalenderwaarrde is vastge
esteld.

h.

Verandeeringen van heistelling d oor de heierr dient met de
d grondmecchanicus overlegd te
worden
n.

i.

Heistaatt invullen

j.

Te laat verwisselde
v
k
paalkkophoeken bbeschadigen (indicatie:
of natte muttsvullingen kunnen
rookonttwikkeling en
n zwarte paaalkop).

k.

Afwijkin
ngen die geld
d kosten, begginnen meesstel met een niet te lood staande paa
al of stelling.
Verantw
woording goe
ed met uitvooerder doorsspreken (die kan eventueeel heier aansprakelijk
stellen).

