
PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk  

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten 
 

 

Aarlenstraat 53 - B9 
1040 BRUSSEL 

Tel.  (02) 237.60.20 
Fax  (02) 735.63.56 

e-mail : mail@probeton.be 
website : www.probeton.be 

 
 

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
 

PTV 
 

231 
 
 

 
Uitgave 1 

 
1999 

 
T 99/0322 N 

1999.02.11 
C2: 1999.04.26-Mod. 

 
 
 
 
 
 
 

GEPREFABRICEERDE HEIPALEN 
VAN GEWAPEND BETON EN VAN VOORGESPANNEN BETON 

 
 

Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage 
en de afgewerkte elementen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevalideerd en geregistreerd door het  
Belgisch Instituut voor Normalisatie op 1999.06.25 
 
Geregistreerd door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
(Wet van 1984.12.28 – Art. 3) op 1999.07.16 onder het nr. Vici/Q/136  
 
 
© PROBETON - 1999 Prijsgroep : 6 
 



PTV 231 - 1999 1/12 
  

 
I N H O U D 

 
 
TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN 
 
VOORWOORD 
 
 
0 ONDERWERP 
 
1 TOEPASSINGSGEBIED 
 
2 BEGRIPSBEPALINGEN 
 
  2.1 Algemeen 
  2.2 Heipaal 
 
3 KENMERKEN VAN DE HEIPALEN 
 
 3.1 Fabricagekenmerken 
 3.2 Gebruikskenmerken 
 
4 VOORSCHRIFTEN VOOR DE GRONDSTOFFEN 
  
5 VOORSCHRIFTEN AANGAANDE DE FABRICAGE 
 
 5.1 Beton 
 

 5.1.1 Algemeen 
 5.1.2 Samenstelling 
 5.1.3 Druksterkte 

 
5.2 Wapeningen 

 
5.2.1 Algemeen 
5.2.2 Langswapeningen 
 

5.2.2.1 Algemeen 
5.2.2.2 Gewapende heipalen 
5.2.2.3 Voorgespannen heipalen 

 
5.2.3 Dwarswapeningen 
5.2.4 Toelaatbare afwijkingen 
5.2.5 Betondekking van de wapeningen 

 
5.3 Voorspannen van het beton 

 



PTV 231 - 1999 2/12 
  
6 VOORSCHRIFTEN VOOR DE AFGEWERKTE ELEMENTEN 
 

6.1 Geometrische kenmerken 
 

6.1.1 Algemeen 
 
6.1.2 Fabricagematen 

 
6.1.2.1 Dwarsafmetingen 
6.1.2.2 Paallengte 

 
6.1.3 Maat- en vormafwijkingen 

 
6.1.3.1 Algemeen 
6.1.3.2 Grootste toelaatbare maatafwijkingen 
6.1.3.3 Grootste toelaatbare vormafwijkingen 

 
6.2 Aspectkenmerken 
6.3 Blootstellingsklassen 
6.4 Mechanische sterkte 

 
7 DOCUMENTEN VOOR DE FABRICAGE EN DE VERWERKING 
 
8 IDENTIFICATIE VAN DE HEIPALEN 



PTV 231 - 1999 3/12 
  
 
 

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN 
 
 
De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, met inbegrip van hun 
eventuele addenda en/of errata en/of aanvullende Technische Voorschriften (PTV). 
 
Technische Voorschriften 
 
- PTV 200 (1997) 
 Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton 
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V O O R W O O R D 
 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) nr. 231 werden opgesteld door het Technisch Comité 2.1 
“Structuurelementen” van het Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten 
PROBETON v.z.w. met het oog op: 
 
- de standaardisatie van de technische voorschriften voor geprefabriceerde heipalen van gewa-

pend beton en van voorgespannen beton; 
 
- de productcertificatie van die heipalen in het kader van het Merk van overeenkomstigheid 

BENOR, op basis van de toepasselijke bepalingen van de onderhavige voorschriften. 
 
Deze productgebonden PTV 231 verstrekt de afwijkende en/of aanvullende voorschriften bij de 
algemene PTV 200, waarmee hij samen van toepassing is. 
 
Dit document werd opgesteld in afwachting van de publicatie, op een later tijdstip, van een 
nieuwe Belgische norm waarin onderhavige voorschriften geheel of gedeeltelijk zijn vervat. 
Onmiddellijk na publicatie van deze nieuwe norm zal de onderhavige PTV worden ingetrokken 
of herzien. 
 
Het Comité voor het Merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft de 
PTV 231 gevalideerd en geregistreerd als technische verwijzingsspecificatie in de zin van Art. 5 
van het Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenstemming van producten met de nor-
men. 
 
Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (MVI) heeft de PTV 231 geregistreerd ten titel van 
typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
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0 ONDERWERP 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) verstrekken de afwijkende en/of aanvullende voorschriften 
bij de algemene PTV 200 waarmee zij samen van toepassing zijn. Zij bepalen de kenmerken van 
de geprefabriceerde heipalen van gewapend beton en van voorgespannen beton, evenals de eisen 
waaraan die heipalen moeten voldoen. Die eisen hebben betrekking op de aangewende grondstof-
fen, de fabricage en de afgewerkte elementen. 
 
De overige bepalingen van deze PTV betreffen de identificatie van de heipalen. 
 
 
1 TOEPASSINGSGEBIED 
 
Deze PTV is van toepassing op geprefabriceerde heipalen van gewapend beton en van voorge-
spannen beton zonder verbrede voet. 
 
 
2 BEGRIPSBEPALINGEN 
 
2.1 Algemeen 
 
De begripsbepalingen betreffen de bepalingen van § 2 van PTV 200 en de hierna volgende bepa-
ling. 
 
2.2 Heipaal 
 
Staafvormig structuurelement voor funderingen dat bestemd is om in de grond te worden geheid. 
 
 
3 KENMERKEN VAN DE HEIPALEN 
 
3.1 Fabricagekenmerken 
 
De fabricagekenmerken van de heipalen betreffen: 
 
- de maat- en vormkenmerken (zie 6.1); 
 
- de betonsamenstelling (zie 4 en 5.1), met inbegrip van de aard van de granulaten; 
 
- de karakteristieke druksterkte van het beton (zie 5.1); 
 
- het type, de staalsoort, doorsnede en schikking (o.a. betondekking) van de wapeningen in het 

geval van heipalen van gewapend beton  en van de passieve wapeningen in het geval van heipa-
len van voorgespannen beton (zie 4 en 5.2); 

 
- het type, de voorgeschreven karakteristieke treksterkte, het relaxatieniveau, de nominale dia-

meter en schikking (o.a. betondekking) van de voorspanwapeningen (zie 4 en 5.2) en de aan-
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vangskracht in die wapeningen (dit is de kracht P0 aan het actieve uiteinde, onmiddellijk na het 
aanspannen) in het geval van heipalen van voorgespannen beton; 

- de aspectkenmerken (zie 6.2). 
 
3.2 Gebruikskenmerken 
 
De gebruikskenmerken van de heipalen betreffen: 
 
- de blootstellingsklasse(n) (zie 6.3); 
 
- de mechanische sterkte (zie 6.4). 
 
 
4 VOORSCHRIFTEN VOOR DE GRONDSTOFFEN 
 
De samenstellende bestanddelen van het beton, het betonstaal, het voorspanstaal en de opslag van 
de grondstoffen zijn in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van § 4 van PTV 200. 
 
 
5 VOORSCHRIFTEN AANGAANDE DE FABRICAGE 
 
5.1 Beton 
 
5.1.1 Algemeen 
 
De bepalingen van § 5.1 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende afwijkende 
en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot de samenstelling en de druksterkte van het be-
ton. 
 
5.1.2 Samenstelling 
 
Het gebruik van cement CEM III en van de hulpstof CaCl2 is niet toegelaten in voorgespannen 
beton. 
 
5.1.3 Druksterkte 
 
a Sterkteklasse 
 

De minimale sterkteklasse van het beton is C40/50 voor voorgespannen heipalen. 
 
b Gemiddelde effectieve druksterkte 
 

Bij het transport langs de weg, de manipulatie, het hijsen en het heien is de gemiddelde effec-
tieve druksterkte van het beton fcm cube in overeenstemming met de volgende bepalingen : 

 
 - fcm cube ≥ 35 N/mm2 in het geval van gewapende heipalen; 
  

- fcm cube ≥ 50 N/mm2 in het geval van voorgespannen heipalen. 
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5.2 Wapeningen 
 
5.2.1 Algemeen 
 
De bepalingen van § 5.2 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende afwijkende 
en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot de schikking van de wapeningen. 
 
De wapeningen van de palen zijn in overeenstemming met de toe te passen heimethode en -
materieel. 
 
5.2.2 Langswapeningen 
 
5.2.2.1 Algemeen 
 
In palen waarvan de kleinste dwarsafmeting minstens 300 mm bedraagt, is de as op as afstand van 
2 naburige langswapeningen niet groter dan de helft van die dwarsafmeting, met een maximum 
van 300 mm. 
 
Bij de toepassing van bijlegstaven aan een paaluiteinde, eindigen niet meer dan 4 staven in dezelf-
de dwarsdoorsnede van de paalschacht. 
 
5.2.2.2 Gewapende heipalen 
 
De langswapeningen zijn symmetrisch geschikt ten opzichte van de langsas van de paal en gelijk-
matig gespreid over de volledige omtrek van de dwarsdoorsnede van de paal. In het geval van een 
veelhoekige dwarsdoorsnede bevindt zich minstens 1 draad of staaf nabij elk hoekpunt. Bovendien 

is het geometrisch langswapeningspercentage 
c

s

A
A !

! =ρ , met As! de oppervlakte van de doorsnede 

van de langswapening en Ac de oppervlakte van de brutodoorsnede van de paal, in overeenstem-
ming met de bepalingen van tabel 1. In die tabel stelt λ de geometrische slankheid van de paal 
voor, dit is het quotiënt van de paallengte en de kleinste dwarsafmeting van de paal. 
 

Tabel 1 - Minimaal langswapeningspercentage 
 

Geometrische slankheid van de paal Minimaal langswapeningspercentage 
ρρρρ!!!! 

λ ≤ 30 
30 < λ ≤ 45 

λ > 45 

0,75 % 
1,00 % 
1,20 % 

 
De langswapeningen lopen door over de volledige lengte van de paal en eindigen aan de paalkop 
op gelijke hoogte, zonder enige ombuiging. 
 
5.2.2.3 Voorgespannen heipalen 
 
De voorspanwapeningen zijn gelijkmatig gespreid over de volledige omtrek van de dwarsdoor-
snede van de paal en wel zodanig dat de totale voorspankracht centrisch aangrijpt. 
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Bij de toepassing van passieve wapeningen aan het boveneinde van de paal ten behoeve van de 
verbinding met de funderingsconstructie, is het geometrisch langswapeningspercentage (voor-
spanwapeningen en passieve wapeningen; zie 5.2.2.2) niet kleiner dan 1%. 
 
5.2.3 Dwarswapeningen 
 
De minimale diameter van de dwarswapeningen bedraagt 8 mm. De as op as afstand van 2 nabu-
rige dwarswapeningen is niet groter dan de helft van de kleinste dwarsafmeting van de paal. 
 
Dwarswapeningen met een diameter kleiner dan 8 mm zijn toegelaten, op voorwaarde dat min-

stens hetzelfde geometrisch dwarswapeningspercentage 
sd

Asw
w =ρ  wordt verwezenlijkt, met Asw  

de oppervlakte van de doorsnede van een dwarswapeningsstaaf, s de as op as afstand van de 
dwarswapeningen en d de kleinste afmeting van de dwarsdoorsnede van de paal. 
  
Aan beide paaluiteinden wordt over een afstand van minstens 1 m de as op as afstand tussen de 
dwarswapeningen minstens gehalveerd. 
  
5.2.4 Toelaatbare afwijkingen 
 
De toelaatbare hoogteverschillen tussen de uiteinden van de langswapeningen aan de paalkop van 
gewapende heipalen zijn 10 mm. 
 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke as op as afstand van de dwarswapeningen t.o.v. hun 
theoretische as op as afstand zijn 50 mm in min en in meer in de paalschacht en 20 mm in min en 
in meer aan beide paaluiteinden over de afstand waar de as op as afstand tussen de dwarswape-
ningen minstens is gehalveerd. 
 
5.2.5 Betondekking van de wapeningen 
 
In de blootstellingsklassen 4a en hoger is de minimale betondekking van de wapeningen niet klei-
ner dan 45 mm. 
 
5.3 Voorspannen van het beton 
 
De bepalingen van § 5.3 van PTV 200 zijn van toepassing. 
 
 
6 VOORSCHRIFTEN VOOR DE AFGEWERKTE ELEMENTEN 
 
6.1 Geometrische kenmerken 
 
6.1.1 Algemeen 
 
De maat- en vormkenmerken van de palen zijn in overeenstemming met de toe te passen heime-
thode en -materieel. 
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6.1.2 Fabricagematen 
 
6.1.2.1 Dwarsafmetingen 
 
De fabricagematen van de dwarsdoorsnede van de palen zijn vastgelegd in de fabricagedocumen-
ten van de fabrikant. 
 
6.1.2.2 Paallengte 
 
De fabricagemaat van de paallengte is vastgelegd in de fabricagedocumenten van de fabrikant, 
met dien verstande dat : 
 
- de paallengte een geheel veelvoud is van 0,25 m voor lengten tot 12 m en een geheel veelvoud 

van 0,50 m voor grotere lengten; 
 
- de geometrische slankheid van de paal (zie 5.2.2.2) niet groter is dan 60. 
 
6.1.3 Maat- en vormafwijkingen 
 
6.1.3.1 Algemeen 
 
De bepalingen van § 6.1.2 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende afwijken-
de en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot de grootste toelaatbare maat- en vormafwij-
kingen. 
 
6.1.3.2 Grootste toelaatbare maatafwijkingen 
 
De grootste toelaatbare afwijkingen van de werkelijke individuele maten van de dwarsdoorsnede 
van de paalschacht t.o.v. de fabricagematen zijn 20 mm in min en in meer, met dien verstande dat 
voor 90 % van de palen is voldaan aan de volgende voorwaarden : 
 
- de grootste afwijking tussen de werkelijke maten en de fabricagematen is niet groter dan 

10 mm; 
 
- de oppervlakte van de dwarsdoorsnede bepaald met de werkelijke maten is niet kleiner dan 

95 % van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede bepaald met de fabricagematen. 
 
De grootste toelaatbare afwijkingen van de werkelijke lengte van de paal t.o.v. de fabricagemaat 
zijn (20 + 0,0005 !) mm in min en in meer, met ! de fabricagelengte uitgedrukt in mm. 
De grootste toelaatbare afwijkingen van de werkelijke maten die de plaats van de hijs- en opleg-
strepen/-punten vastleggen t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn 150 mm in min en in 
meer. 
 
6.1.3.3 Grootste toelaatbare vormafwijkingen 
 
De grootste toelaatbare afwijking van de rechtheid van de paal is 25 mm voor palen met 
dwarsafmetingen tot 350 mm en 0,002 ! met een minimum van 25 mm en een maximum van 
(0,1 d - 10) mm voor palen met grotere dwarsafmetingen; ! en d stellen respectievelijk de fabri-
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cagelengte en de relevante fabricagemaat van de dwarsdoorsnede van de paal voor, uitgedrukt in 
mm. 
 
De grootste toelaatbare afwijking van de haaksheid van de eindvlakken van de paal is 0,03 d, met 
d de relevante fabricagemaat van de dwarsdoorsnede van de paal uitgedrukt in mm. 
 
6.2 Aspectkenmerken 
 
De bepalingen van § 6.2.2 van PTV 200 zijn van toepassing. 
 
6.3 Blootstellingsklassen 
 
De bepalingen van § 6.3 van PTV 200 zijn van toepassing. 
 
6.4 Mechanische sterkte 
 
De bepalingen van § 6.4 van PTV 200 zijn van toepassing, met dien verstande dat voor de karak-
teristieke waarde van de onderste vloeigrens van betonstaal BE 500 S en DE 500 BS wordt geno-
men fyk = 400 N/mm². 
 
 
7 DOCUMENTEN VOOR DE FABRICAGE EN DE VERWERKING 
 
De bepalingen van § 7 van PTV 200 zijn van toepassing, met dien verstande dat indien de heipa-
len geleverd worden met een palenplan, dit laatste in het bijzonder de dwarsafmetingen en de 
paallengte (zie 6.1.2.1 en 6.1.2.2) omvat. 
 
 
8 IDENTIFICATIE VAN DE HEIPALEN 
 
De bepalingen van § 8 van PTV 200 zijn van toepassing. 
 
De aanduidingen op de palen omvatten in het bijzonder de ligging van de opleg- en hijspunten, 
evenals van de kop en de voet. De voornoemde punten zijn duidelijk gemarkeerd door 2 strepen, 
in duurzame verf en met verschillende kleur. 
 


