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SSAB tarjoaa laajan valikoiman teräspaalukokoja - aina kohtee-
seen optimaalisen koon, teräslajin ja pituuden. Paalut asenne-
taan joko lyömällä tai poraamalla. Paalutustöihin tarkoitetut 
teräslajit ulottuvat lujuuteen S550J2H asti.

SSAB:n kierresaumahitsatut teräksiset paineputket ovat luotet-
tava ratkaisu erilaisten aineiden lämmön- ja energiansiirtoon 
sekä kylmissä että kuumissa olosuhteissa. 

Kaikki SSAB:n teräspaalut ja paineputket valmistetaan Suomessa.

Paaluissa laaja kokovalikoima

Pienpaalut ovat halkaisijaltaan 76,1...323,9 mm ja ainevahvuudel-
taan 6,3...12,5 mm. Ne valmistetaan pituussaumahitsatusta teräs-
putkesta 

Suurpaalut valmistetaan kierresaumahitsatusta teräsputkesta. Nii-
den halkaisijat ovat 406,4...1220 mm ja ainevahvuudet 8...23 mm.

Lyömällä asennettavat RR-paalut

RR-pienpaalujen etuja ovat nopea ja edullinen jatkostekniikka, 
maan vähäinen syrjäytyminen, vähäiset tärinähaitat sekä hyvä 
asennuskestävyys. RR-pienpaalut asennetaan lyömällä tai puris-
tamalla.

RR-suurpaalujen suurimpia etuja ovat erinomainen kuormankan-
tokyky, niiden muodosta johtuva jäykkyys ja taivutuskestävyys 
sekä teräksen lujuuden tuoma asennuskestävyys.

Vaippainjektoitu RR-pienpaalu on lyötävien paalujen erikoistapa-
us. Vaippainjektoidut RR-paalut ovat ensisijaisesti kitkalla kantavia 
pienpaaluja, joissa geoteknistä kestävyyttä on parannettu jatku-
valla vaippainjektoinnilla. Ne soveltuvat käytettäviksi paksuissa 
kitkamaakerroksissa. Koska paalujen vaippakestävyys on suuri, 
tällaisissa pohjaolosuhteissa voidaan käyttää selvästi lyhyempiä 
paaluja.

Poraamalla asennettavat RD-paalut

RD-paalut voidaan porata luonnollisten maakerrosten läpi aina pe-
ruskallioon asti, ja niiden sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat pysyvät 
erittäin pieninä.

RD-pienpaalut ovat saatavilla myös RDT-kierreholkkijatkoksella. 
Kierreholkkijatkosten etuja ovat nopea asennus sekä korkealaatui-
nen lopputulos myös vaativissa asennusolosuhteissa. 

Porattavat RD-suurpaalut (RD400...RD1200) ovat poraamalla asen-
nettavia erikoispaaluja, joita käytetään erityisesti vaikeissa pohja- 
ja ympäristöolosuhteissa.

RR-suurpaalu
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Pinnoitettuja paineputkia

RR-pienpaaluja

RD-paaluseinä

RD-paaluseinä

RD-paaluista (RD220...RD1200) rakennetut, poraamalla asennet-
tavat RD-paaluseinät soveltuvat käytettäviksi vaikeaan maastoon 
pystytettävissä tukiseinärakenteissa. RD-paaluseinät on tarkoitettu 
erityisesti sellaisiin tukiseinärakenteisiin, joihin kohdistuu vaaka-
kuormituksen lisäksi myös pystykuormitusta.

Paalujen mekaaniset jatkokset

Pienpaalujen mekaaniset jatkokset, RR-paalujen holkkijatkos sekä 
RD-paalujen kierreholkkijatkos, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät kaik-
ki tekniset vaatimukset paalujatkoksille. 

RDT-kierreholkkijatkoksen vetokestävyydeksi taataan 50 % paalun 
puristuskestävyydestä.

Lyöntipaalujen kärkikappaleet

Lyötävien pienpaalujen kärkikappaleet kiinnittyvät paaluun kitkan 
välityksellä. Kalliokärjen kärkitappi valmistetaan karkaistusta eri-
koisteräksestä, jolla varmistetaan hyvä tunkeutumiskyky kallioon. 
Pohjarakennesuunnittelija valitsee kärkikappaleen tyypin olosuh-
teiden mukaan.
Suurpaaluilla kärkikappaleet kiinnitetään paaluun hitsaamalla. Kär-
kien rakennelaskelmat on tehty tarkoilla FEM-analyyseillä ja Väylä-
virasto on myöntänyt kalliokärjille käyttöluvan.

Paaluhatut

RR- ja RD-pienpaalujen yläpäähän asennetaan yleensä paaluhattu, 
jonka avulla ylärakenteiden kuormat siirretään paalulle. Paaluhattu 
keskitetään paaluvarteen sisäpuolisella holkilla, jolloin holkin teh-
tävänä on pitää paaluhattu paikallaan.

Kierresaumahitsatut paineputket

Paineputket soveltuvat erityisesti paineistettuihin olosuhteisiin, ku-
ten kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen, teollisuusputkistoihin ja 
painelaitteistoihin.

SSAB:n hitsattuja teräsputkia voidaan käyttää myös käyttövesiput-
kistoissa, joiden käyttöpaine on tavallisesti 16 baaria. 

Paineputkien pinnoitteet, putkiyhteet ja liitokset

Ulko- ja sisäpinnoitteilla varmistetaan, että teräksiset runkovesiput-
ket kestävät pitkään. SSAB toimittaa runkovesijohtoputkia ulkoisel-
la polyetyleenipinnoitteella ja sisäisellä betoni- tai epoksipinnoit-
teella, jotka soveltuvat käytettäviksi juomaveden kanssa. Myös 
viemäri- ja sadevedelle on saatavilla omat sisäpinnoitteensa.

Putkiyhteitä on saatavilla halkaisijoille ≥ DN 400. Sisä- ja ulkopin-
noitetut putkiyhteet on helppo yhdistää toisiinsa. Putkiyhteitä ovat 
muun muassa T-liitokset, mutkat sekä supistukset.

Putket ja yhteet kootaan yhtenäiseksi putkilinjaksi putkiliitosten 
avulla. Teräs on monipuolinen putkimateriaali, jonka kanssa voi-
daan käyttää useita liitostapoja. Käytössä olevia liitostapoja ovat 
muun muassa päittäisliitos, OV-hitsiliitos, DIN-hitsiliitos kumiren-
kaalla sekä laippaliitos.


