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Kwaliteitscontrole in de 
grond gevormde palen

Jaarlijks worden er tienduizenden in de grond 
gevormde funderingspalen gemaakt. Deze 
worden standaard allemaal akoestisch doorge-
meten om de kwaliteit van de paal te beoorde-
len. In 1 à 2% van de gevallen geeft de huidige 
meettechniek geen afdoende antwoord. Dan 
is niet vast te stellen of er tijdens het maken 
scheuren zijn ontstaan of dat de paal is inge-
snoerd en dus te dun is of zelfs de wapening 
bloot ligt. Deze onzekerheid zorgt voor vertra-
ging in het bouwproces en brengt extra kosten 
met zich mee. Een nieuwe paal plaatsen is 
meestal de goedkoopste optie, maar vaak is de 
heistelling al weg of kan niet meer op positie 
komen. 

Een betrouwbare meetmethode zal er toe lei-
den dat de onzekerheid zal verminderen en er 
dus minder discussie ontstaat. Ook zal het lei-
den tot minder onnodig geplaatste extra palen. 
Op langere termijn is de winst veel groter: een 
betrouwbare meetmethode zal leiden tot een 
‘natuurlijke’ selectie van de meest betrouw-
bare installatietechnieken. Hierdoor wordt de 
kostbare verspilling door extra palen sterk ver-
minderd. Dit is een heel directe bijdrage aan de 
Geo-Impuls-doelstelling, namelijk de faalkos-
ten met de helft verminderen. 

Er zijn meerdere meettechnieken beschik-

baar om een paal onder de grond beter te 
kunnen ‘bekijken’, maar deze zijn nog in een 
experimenteel stadium. In Delft is een proef-
terrein ingericht om te kijken of deze nieuwe 
meettechnieken inderdaad een nauwkeuriger 
beeld geven of de funderingspaal aan alle ei-
sen voldoet. Het onderzoek moet uiteindelijk 
een praktisch bruikbaar antwoord geven op de 
vraag welke technieken ingezet kunnen wor-
den in welke situatie. Hiervoor is een eerste 
vereiste dat bekend is wat de betrouwbaarheid 
van een techniek in het veld is, maar de keuze 
hangt ook af van andere aspecten zoals kos-
ten, beschikbaarheid en hanteerbaarheid. De 
veldproef moet aangeven welke mogelijkheden 
daadwerkelijk bruikbaar zijn in de praktijksitu-
atie van in de grond gevormde palen. 

Bij de standaard akoestische integriteitstest 
beter bekend onder de naam ‘Hamertje tik’ 
wordt een klap op de paalkop gegeven. De re-
flecties aan de paalpunt en aan defecten van de 
paal worden gemeten met een opnemer die ook 
op de paalkop is aangebracht. Het is mogelijk 
om te zien dat een paal sterk afwijkt van andere 
palen, maar lastig om aan te geven welk defect 
(of defecten) er aanwezig is en hoe groot het 
defect is. Dat komt door de grillige structuur 
van de ondergrond waar de paal in staat die al-
lerlei valse reflecties veroorzaakt en doordat 

een in de grond gevormde paal nooit helemaal 
glad is.

Defecten
Over welke defecten praten we eigenlijk bij een 
in de grond gevormde paal? Bij het maken van 
de palen kunnen er grondinsluitingen ontstaan, 
cement kan weglopen in slappe lagen, of de 
paal kan na uitharding ergens breken. Om te 
achterhalen wat je met de verschillende meet-
technieken kan zien van deze defecten zijn deze 
geschematiseerd in vijf categorieën. Op het 
proefterrein zijn palen gemaakt waarin welbe-
wust defecten zijn aangebracht: een insnoe-
ring, rondom of aan één kant, een uitstulping, 
bovenin of onderin de paal, en een scheur. In de 
meeste palen zijn twee defecten aangebracht: 
ééntje boven in en ééntje onder in de paal, om 
te zien of een defect onder een ander defect 
ook te detecteren is. 

In het proefveld zijn 20 palen van 10 meter lang 
en nominaal 460 mm diameter geconstrueerd 
waarin deze kunstmatig aangebrachte defecten 
zijn verwerkt. Met een onderlinge paalafstand 
van 5 m is het mogelijk om achteraf een aan-
tal palen te trekken. De proef is uitgevoerd met 
Hekpalen. Dit zijn palen met een verloren punt 
en een tijdelijke casing die na het storten van 
de paal wordt getrokken. De wapeningskorven 

 De palen met de typerende defecten  Principe seismic tube. Bij een defect zien sommige opnemers meer-
dere echo’s van de zendpuls, andere juist heel weinig.
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in de paal worden ook gebruikt als frame voor 
het aanbrengen van defecten en het installeren 
van diverse sensoren om de defecten op te spo-
ren.

Meettechnieken
Hoewel de bestaande eenvoudige akoestische 
meetmethode niet voldoet, is het gebruik ma-
ken van geluidsgolven wel een voor de hand lig-
gend spoor en de meeste beproefde technieken 
zijn dan ook op dat principe geënt. Voortbordu-
rend op ‘Hamertje tik’ kun je een (verloren) op-
nemer ergens in de paal ingieten en daarmee 
de klap op de paalkop registreren. Een realis-
tisch idee nu opnemers voor luttele euro’s te 
koop zijn. Ook kun je de klap op de paalkop re-
gistreren met een opnemer die naast de paal 
als een sondering naar beneden wordt gedrukt. 

Elders in dit nummer (pag 32) wordt beschre-

ven hoe met crosshole-metingen de onvolko-
menheden tussen twee diepwandpanelen kun-
nen worden opgespoord. Daarbij laat je een 
geluidsbron en een ontvanger zakken in twee 
ingegoten holle pvc buizen en meet je het sig-
naal ‘crosshole’. Net als bij een diepwand kun 
je bij een (dikke) paal een of meer pvc pijpen 
ingieten. Je kunt ook bron en ontvanger samen 
in één pijp laten zakken. Kortom, varianten te 
over. 

Een heel andere aanpak is het meten van de 
temperatuur in het verhardende beton. Ook 
die techniek is in diepwanden toegepast (pag 
32) Dit kan tegenwoordig met glasvezel en de 
techniek Distributed Optical Temperature Sen-
sing. Een glasvezelkabel, die aan de wapening 
is vastgemaakt, meet het temperatuurverloop 
met de tijd tijdens het uitharden. Een uitstul-
ping of insnoering veroorzaakt een afwijking in 

het temperatuurverloop doordat meer of min-
der hydratatiewarmte vrijkomt. Een gebroken 
paal kan met dezelfde apparatuur worden vast-
gesteld. Niet uit het temperatuurverloop maar 
omdat door de scheur de glasfiber simpelweg 
ook zal breken. 

Aanvullend zullen er ook nog metingen uitge-
voerd worden die tot doel hebben blootliggende  
wapening (wapening zonder betondekking) te 
detecteren. Hiertoe zal een elektrische me-
thode toegepast worden. Aan de paalkop wordt 
een elektrische spanning op de wapening ge-
zet die, waar geen betondekking is, een stroom 
veroorzaakt in de grond. Deze stroom kan dan 
met een  eenvoudige sensor of stroomkabel 
gemeten worden aan het maaiveld of in een 
peilbuis om ook de diepte van de blootliggende 
wapening te bepalen. 

Van alle nieuwe akoestische technieken is aan-
getoond dat deze in ieder geval interpreteer-
bare signalen opleveren, maar zij zijn nog niet 
zonder meer toepasbaar. Ook de glasfiberme-
ting was succesvol en relatief snel te interpre-
teren. Begin 2015 wordt een aantal palen ge-
trokken om te zien hoe de defecten er werkelijk 
uitzien en een relatie te leggen met de waarge-
nomen meetgegevens.

Voor dit onderzoek is één apparaat speciaal 
ontwikkeld, de Seismic Tube. Dit is een buis-
vormig instrument dat neergelaten wordt in 
een in de paal ingegoten pvc buis. Het instru-
ment heeft twee bronnen en acht ontvangers 
op een onderlinge afstand van 15 cm. De acht 
ontvangers zitten tussen de twee bronnen, zo-
dat het mogelijk is op één positie twee akoes-
tische signalen te gebruiken. De acht ontvan-
gers meten gelijktijdig, zodat er een beeld van 
de ruimtelijke patronen kan ontstaan. Door de 
meting met de Seismic Tube op verschillende 
hoogtes uit te voeren kan een dataset opge-
bouwd worden die als een geheel kan worden 
geanalyseerd. Het apparaat is gebouwd voor dit 
onderzoek, maar mogelijk is het later ook in de 
praktijk inzetbaar als de dataverwerking verder 
ontwikkeld is. Met de partijen die meegewerkt 
hebben aan dit onderzoek wordt gewerkt aan 
een vervolgonderzoeksplan waar de Seismic 
Tube tot een praktisch bruikbaar instrument 
wordt doorontwikkeld.

Creëren van een defect (insnoering) 

Lees verder in de Funderingsdag Special 
Geotechniek 18 (2014) nr 5, p 26.’
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