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RRPILECALC
RRPileCalc on laskentaohjelma teräsputkipaalujen mitoittamiseen tukipaaluina. Laskennassa sovelletaan Eurokoodeja
sekä maakohtaisia kansallisia ohjeita ja määräyksiä.
Kaikki SSAB:n paalukoot
RR-, RRs-, RD- ja RDs-paalut (RR75…RR/RD1200) voidaan mitoittaa teräsputkipaaluna, betonilla täytettynä teräsputkipaaluna, teräsbetonisena liittorakennepaaluna tai
sydänteräspaaluna.
Yhdessä ohjelmassa Suomen, Ruotsin ja Norjan
paalunormit
RRPileCalc:lla voi laskea paalun kestävyyden Eurokoodien
mukaisesti Suomen, Ruotsin tai Norjan kansallisilla paalutusohjeilla.
Advanced FEM
Paalun tarkempaan nurjahdusanalysointiin tarkoitetulla
Advanced FEM -osiolla voi laskea yksittäisen paalun toisen
kertaluvun kantokyvyn ja siirtymät monimuotoisissa pohjasuhteissa ja annetuilla kuormitusyhdistelmillä. Pystykuorman
lisäksi paalua voi kuormittaa myös momentilla ja vaakakuormalla. Samoin paalun tukiehtoja sekä paalun ylä- että alapäässä voidaan muuttaa vapaasti.

Novapoint GeoCalc

Tekla Structures

Tukiseinäkirjastosta on suoraan valittavissa RD-paaluseinien poikkileikkausominaisuudet.

Suuret ja pienet RR- ja RD-paalut sekä RD-paaluseinä
valmiina komponentteina.

PILEWALLCALC
PileWallCalc on mitoitusohjelma tukiseinien mitoituskestävyyksien laskentaan. Ohjelma käsittää RD-paaluseinien,
Combi-seinien sekä zig-zag Combi-seinien laskennan.

Kaikki paalut voidaan mitoittaa teräsputkipaaluna, betonilla täytettynä teräsputkipaaluna, teräsbetonisena liittorakennepaaluna tai sydänteräspaaluna.

Käytettävät paalukoot

Eurokoodit ja kansalliset liitteet

RD-paaluseinillä käytettävissä ovat paalukoot RD220...
RD1200. RR/RD suurpaalut (RR/RD400...RR/RD1200) ovat
käytettävissä Combi-seinille ja zig-zag Combi-seinille.

Mitoitukset tehdään Eurokoodien ja kansallisten liitteiden
mukaisesti. Tällä hetkellä ohjelma sisältää Suomen, Ruotsin ja Norjan kansalliset liitteet.

VAATIVAT FEM-ANALYYSIT
Erityistilanteissa SSAB:n infrarakentamisen tuotteiden
tekninen tuki voi tarkastella rakenteita ja ratkaisuja 3D
FEM analyyseillä:
• paalujen, paalujen ja maan sekä paalujen ja rakenteen
yhteistoimintaa
• paalujen, perustusten ja liittyvien rakenteiden kestävyyttä ja stabiliteettia
• case-kohtaisia erityisratkaisuja

Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan
vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista
välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Copyright © 2016 SSAB. Kaikki oikeudet pidätetään. SSAB ja SSAB:n tuotenimet
ovat SSAB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
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SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö.
Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä
asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.
SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja
Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti
Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com

