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Informacje ogólne

Firma SSAB jest jednym z wiodących dostawców stalowych 
konstrukcji fundamentowych w Europie. Nasze główne 
rynki to kraje skandynawskie oraz kraje regionu Morza 
Bałtyckiego, ale możliwości logistyczne SSAB pozwalają 
również na dostarczanie materiału dla wymagających 
projektów infrastrukturalnych w innych częściach Europy. 
SSAB to Państwa wiarygodny partner. Rozwiązania, które 
oferujemy, są konkurencyjne pod względem ekonomicznym 
i charakteryzują się najwyższą jakością. Opierają się na 
fachowej wiedzy i odpowiedzialnym działaniu. Dla nas, 
współpraca z klientem oznacza zobowiązanie do szybkich 
i dokładnych dostaw, a także, stosownie do potrzeb, 
udzielanie porad i prowadzenie konsultacji na etapie 

projektowania i realizacji inwestycji. Nasze działania łączą 
wiedzę na temat stali i konstrukcji fundamentowych. 
Pale typu RR® i RD® to niezawodne pale wykonane 
z wysokiej jakości stali, produkowane przez firmę SSAB. 
Instalowane są metodą pogrążania lub wwiercania. Łatwe 
w zastosowaniu łączenie mikropali typu RR i RD spełnia 
najwyższe wymagania dla połączeń mechanicznych 
elementów stalowych i przyczynia się do poprawienia 
wydajności prac montażowych oraz poprawia jakość 
konstrukcji fundamentowych. Pale stalowe typu RR i RD 
o dużych średnicach są właściwym rozwiązaniem, gdy 
projekt wymaga zastosowania niezawodnych materiałów 
przenoszących wysokie obciążenia.
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W ofercie SSAB znajduje się szeroka gama pali stalowych 
o różnych średnicach i w różnych gatunkach stali – 
mikropale RR o średnicach od 75 do 320 mm oraz pale RR 
o dużych średnicach od 400 do 1220 mm. 
Pale typu RR i RD produkcji SSAB chronione są 
zarejestrowanym znakiem towarowym. Pale firmy SSAB 
posiadają oznakowanie CE zgodnie z Europejską Aprobatą 
Techniczną (ETA-12/0526), stanowiące oznakowanie 
o najszerszym zakresie, przyznawane konstrukcjom 
palowym wykonanym ze stali konstrukcyjnej. 
Oznakowanie to dotyczy wszystkich części pala, potwierdza 
zgodność z wymaganiami dla mechanicznych połączeń pali 
i stwierdza, że produkt został wyprodukowany specjalnie 
do wykorzystania w pracach palowania. 

Pale SSAB otrzymały Europejską Aprobatę Techniczną 
ETA-12/0526. Aprobata opiera się na szczegółowych 
wynikach testów obciążeniowych, w szczególności 
dotyczących połączeń pali, ciągłej kontroli jakości w trakcie 
różnych etapów produkcji oraz procesu identyfikowania 
materiałów. Wykorzystanie pali SSAB z oznakowaniem CE  
w projektach konstrukcyjnych zapewnia trwałość 
i wydajność konstrukcji fundamentowych. Produkty te 
gwarantują brak problemów na etapie prac montażowych. 
Przy wyborze kompleksowej oferty firmy SSAB (tzw. pod 
klucz), otrzymacie Państwo wszystkie stalowe komponenty, 
systemy i kompletne rozwiązania dla konstrukcji 
fundamentowych od jednego dostawcy.
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Budownictwo jednorodzinne i szeregowe

Mikropale RR i RD oferują dogodny i efektywny sposób 
wykonania fundamentu stalowego dla domów jednorodzin-
nych. Łatwy w montażu i korzystny ekonomicznie sposób 
połączenia pali pozwala na szybkie wykonanie konstrukcji 
z pełnym wykorzystaniem materiału – brak odpadów. 
Wykonawstwo pali stalowych pod budynki jednorodzinne 
może być realizowane przy użyciu lekkiego sprzętu, który 
w minimalnym stopniu ingeruje w otaczające warunki i nie 
wymaga dużych robót ziemnych. Dzięki swoim technicznym 
i ekonomicznym zaletom, pale RR i RD są najpopularniej-
szym na rynku systemem do konstrukcji fundamentów 
domów jednorodzinnych. 

Budownictwo mieszkaniowe i ogólne

Wykorzystanie pali stalowych wyraźnie wzrosło również 
w tradycyjnym budownictwie mieszkaniowym i w bu-
downictwie ogólnym, szczególnie w przypadku trudnych 
warunków gruntowych i w konstrukcjach o dużej koncentra-
cji obciążeń. Dzięki odpowiedniej nośności i szerokiej gamie 
rozmiarów pali stalowych, możliwy jest dobór optymalnej 
liczby pali w celu uzyskania racjonalnego, ekonomicznego 
i bezpiecznego posadowienia budynków. Dodatkowo, mniej-
sze wibracje i mniejsza uciążliwość montażu pali stalowych 
w porównaniu z innymi technikami palowania powodują, 
że mogą być one stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy.

Wzmacnianie fundamentów

Pale RR i RD doskonale sprawdzają się w konstrukcjach 
wzmacniania fundamentów ze względu na szybki i pewny 
sposób łączenia krótkich elementów w warunkach ograni-
czonej przestrzeni. Dzięki doskonałej nośności oraz szerokiej 
gamie dostępnych wymiarów pali, projekt może zostać 
efektywnie zoptymalizowany. Pale te dla uzyskania odpo-
wiedniej nośności nie wymagają znacznych przemieszczeń 

gruntu, dzięki czemu ich wykonawstwo w małym stopniu 
ingeruje w bezpieczeństwo podpieranych budynków.

Konstrukcje portowe

Jednym z głównych i najbardziej popularnych zastosowań 
stalowych pali rurowych są konstrukcje portowe. Nabrzeża 
i pirsy większości ważnych portów bałtyckich posadowio-
no na stalowych palach rurowych ze względu na ich dużą 
nośność, sztywność na zginanie oraz odporność na siły skrę-
cające. Ścianki typu combi, zbudowane z rur i profili ścianek 
oporowych, stały się najbardziej popularnymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi nabrzeży – dzięki możliwościom doboru 
optymalnych rozwiązań zarówno pod względem wytrzy-
małościowym, jak i geometrycznym. Konstrukcje portowe 
zazwyczaj wymagają stosowania pali o dużych rozmiarach. 
Firma SSAB ma duże doświadczenie zarówno w produkcji, 
jak i logistyce dla tego rodzaju pali.

Budownictwo mostowe i komunikacyjne

W budownictwie mostowym fundamenty na stalowych pa-
lach rurowych stanowią ważną część całej konstrukcji mostu 
i odgrywają znaczącą rolę w jego funkcjonowaniu. W tzw. 
mostach zintegrowanych, o niewielkich rozpiętościach, gdy 
pale fundamentowe połączy się bezpośrednio z płytą po-
mostu, możliwa jest rezygnacja z łożysk. Szybsze w montażu 
oraz bardziej efektywne konstrukcyjnie rozwiązanie stosuje 
się też np. w kolejowych mostach zwodzonych. Wykorzy-
stanie stalowych pali rurowych znacznie wzrosło również 
w fundamentach płytowo-palowych, w których zakres robót 
palowych przy palach wbijanych może być w porównaniu 
z bardziej tradycyjnymi technologiami palowania zreduko-
wany o około ¼.
Pale RR i RD mogą mieć również zastosowanie przy kon-
strukcji ekranów akustycznych. Wybrany z szerokiej gamy 
asortymentu pal może być zastosowany jako monopal. 
Połączenie konstrukcji bariery z palem jest również łatwe do 
wykonania.

ZastosoWanIe palI typu rr I rD
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Korzyści z zastosowania pali RR:

•  mniejsze przemieszczanie gruntu oraz mniejsze naruszenie 
struktury gruntu względem nośności pali

•  zmniejszone wibracje w trakcie pogrążania pali względem 
nośności pali

•  możliwość wykorzystania lżejszego sprzętu w trakcie prac 
montażowych

•  łatwe w montażu i ekonomiczne
•  szybki montaż bez generowania odpadów
•  zmniejszona ilość robót ziemnych
•  przemieszczenie gruntu i wibracje mogą być zmniejszone 

w trakcie procesu palowania
•  dzięki wysokiej nośności i szerokiej gamie asortymentu 

możliwa jest optymalizacja projektu
•  długości pali mogą zostać dobrane zgodnie z wymogami 

konkretnych warunków montażu oraz sprzętu, którym 
dysponuje klient.

Pale RD jako rozwiązanie dla zastosowań w trud-
nych warunkach:

•  pale RD możemy stosować, gdy w gruntach pojawiają się 
trudne do przebijania przeszkody, takie jak kamienie, głazy 
narzutowe lub stare elementy konstrukcji fundamentów

•  pale RD pracują tylko podstawą opartą na skale, tak więc 
należy zapewnić pewne oparcie na skale

•  wwiercanie pali RD musi być tak realizowane, aby po 
przejściu przez wszystkie warstwy gruntu pale osiągnęły 
podłoże skalne utrzymujące je we właściwej pozycji

•  pale RD odpowiednio zagłębia się i utwierdza w podłożu 
skalnym tak, aby jak najefektywniej wykorzystać wytrzy-
małość konstrukcyjną ich trzonów 

•  fundamenty podlegają wysoko skoncentrowanym obcią-
żeniom w warunkach gruntowych, tak więc wykorzysta-
nie standardowych pali oznacza użycie większej ich ilości 
oraz wykonanie większej podstawy fundamentowej

•  fundamenty podlegają wysokim obciążeniom skupionym 
w powierzchniach tarcia gruntu, gdzie konwencjonalny 
fundament płaski wymagałby dużej podstawy fundamen-
towej oraz dodatkowych prac ziemnych

•  montaż pali może odbywać się) w pobliżu istniejącej za-
budowy, gdzie mamy do czynienia z koniecznością ogra-
niczenia wibracji, osiadaniem gruntu i przemieszczeniami 
gruntu

•  montaż może mieć miejsce w warunkach ograniczonego 
dostępu oraz przestrzeni.
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aKcesorIa

mikropale rr i rD

Rury i przekroje

Pale o małej średnicy RR i RD to mikropale z rur spawanych 
wzdłużnie z wysokiego gatunku stali. Mikropale RR75-RR220 
składają się z odcinków, które mogą być łączone złączami 
ciernymi. Mikropale RD 90-RD220 mogą być również 
dostarczane jako elementy do połączenia za pomocą złącz 
ciernych. RR/RD270-RR320 są dostarczane jako elementy 
bez złącz ciernych.

Informacje dotyczące standardowych długości, właściwości 
przekrojów przedstawiono w opracowanej przez firmę SSAB 
instrukcji projektowania i montażu pali stalowych.

Gatunki stali

Do pali RR i RD wykorzystuje się gatunki stali wytwarzane 
przez firmę SSAB specjalnie dla tego rodzaju produktów. 
Pale typu RR i RD są produkowane w gatunku stali do 
S440J2H, pale RRs i RDs to pale w gatunku stali S550J2H. 
Dla specjalnych zamówień możliwa jest dostawa pali 
w gatunkach stali MH zgodnie z normą EN10219. Wybór 
gatunku stali w istotnym stopniu wpływa na wytrzymałość 
konstrukcji. Średnica pali, grubość ścianki czy ilość 
zastosowanych pali mogą być zmniejszone w momencie 
zastosowania wyższych gatunków stali.

Tolerancje produkcyjne pali i złącz ciernych

Tolerancje produkcyjne pali i złącz SSAB są znacznie 
zawężone w porównaniu z tolerancjami wykonania 
standardowych pali konstrukcyjnych. Dokładne tolerancje 
muszą zapewnić właściwe funkcjonowanie połączeń 
w konstrukcji pala. Standardowe tolerancje produkcyjne 
dla pali konstrukcyjnych nie spełniają wymogów 
określonych dla złącz ciernych pali, a standardowe pale 
konstrukcyjne nie są łączone za pomocą złącz ciernych.

Mechaniczne połączenia pali za pomocą złącz 
ciernych

Pale RR łączone są za pomocą wysokiej jakości złącz 
ciernych spełniających wymagania Eurocode 1993-5, 
Fińskiej NA i Fińskiej Instrukcji Palowania PO-2011. Łatwe 
w użyciu zewnętrzne tuleje cierne mogą być wykorzystane 
do łączenia pali od RR75 do RR220/12.5. Pale RR140, 
RR170 i RR220 mogą być dostarczone z wewnętrznymi 
tulejami ciernymi.
Tuleje pali RD są gwintowane i również spełniają normy 
Eurocode 1993, Fińskiej NA i Fińskiej Instrukcji Palowania 
PO-2011. Gwintowane złącza są wykorzystywane do 
łączenia pali od RD/RDs115 do RD/RDs220 przy grubości 
ścianki co najmniej 8 mm.

Połączenia mechaniczne pali są niezawodne 
i efektywne, nie wymagają dodatkowego spawania. 
Pale, które nie są łączone tulejami ciernymi, mogą 
być łączone poprzez spawanie.

Znakowanie pali

Pale RR i RD produkcji SSAB są łatwe do zidentyfikowania, 
ponieważ są znakowane wzdłuż pala. Posiadają również 
dodatkowe oznaczenie na taśmie identyfikacyjnej 
dołączonej do pali. Wiązki są również oznakowane – 
określony jest producent, wymiary, gatunek stali oraz typ 
pali.

Ostrza pali

Pale mogą być wyposażone w ostrza do pogrążania 
w skale. Są one łączone mechanicznie z palami typu 
RR75-220 lub dospawane do pali typu RR270-320. 
Kołek ostrza jest wykonany ze specjalnych twardych 
stali umożliwiających pogrążenie w skale. Projektant 
może wybrać rodzaj ostrza, uwzględniając określone dla 
projektu warunki gruntowe.
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Płyty nośne

Zazwyczaj pale wyposażone są w płyty nośne instalowane 
na górze pala. Zadaniem płyt jest przenoszenie obciążeń 
konstrukcji do pala. Płyty są umieszczane centralnie na 
palach. Wewnętrzny rękaw, w który są wyposażone, 
gwarantuje utrzymanie płyt we właściwym miejscu.

Montaż pali RR i RD

Pale RR mogą być łączone przy wykorzystaniu tulei 
ciernych. Gdy wykorzystywane są tuleje zewnętrzne, 
pogrążanie zaczyna się zazwyczaj od elementu bez 
tulei przy ewentualnym wykorzystaniu materiału 
z poprzedniej realizacji, po zainstalowaniu ostrza do 
odciętej części pala. Gdy pierwszy element pala zostanie 
pogrążony, połączenie sekcji następuje poprzez nałożenie 
kolejnego elementu z zainstalowaną tuleją u spodu pala 
i kontynuowanie procesu pogrążania. Pale łączy się do 
momentu uzyskania długości określonej w projekcie lub 
do momentu osiągnięcia głębokości, na której znajduje 
się podłoże skalne lub warstwy gruntów zwartych i kiedy 
spełnione są kryteria zakończenia pogrążania.

Mikropale RD mogą być pogrążane z wykorzystaniem 
znacznie lżejszego sprzętu niż standardowe pale o takiej 
samej wytrzymałości na zginanie. To wielkie ułatwienie 
dla zadań, w których mamy do czynienia z trudnymi 
warunkami gruntowymi, a dostępna przestrzeń 
montażowa jest ograniczona. Dodatkowo podczas 
montażu pali RD mamy do czynienia z mniejszymi 
wibracjami. Wykorzystanie gwintowanych połączeń czyni 
montaż łatwiejszym i nie wymaga spawania, co skraca czas 
montażu. Gwintowane złącza charakteryzują się wysoką 

siłą zmęczeniową oraz wytrzymałością na rozciąganie. 
Pale możemy wykorzystywać w projektach o dużych 

wymaganiach konstrukcyjnych.
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Pale stalowe o dużych średnicach typu RR i RD

Pale stalowe

Pale stalowe o dużych średnicach to rury spawane 
spiralnie z wysokich gatunków stali. Pale produkowane 
są w zakresie od 400 do 1220 mm. Dla potrzeb projektów 
możliwe jest wyprodukowanie pali o innej średnicy niż 
standardowa z tolerancją do 0,1 mm. Więcej informacji 
znajduje się w opracowanej przez firmę SSAB instrukcji 
projektowania i montażu pali stalowych.

Gatunki stali

Do pali RR i RD wykorzystuje się gatunki stali wytwarzane 
przez firmę SSAB specjalnie dla tego rodzaju produktów. 
Pale typu RR i RD są produkowane w gatunku stali od 
S355J2H do S550J2H. Dla specjalnych zamówień możliwa 
jest dostawa pali w gatunkach stali MH zgodnie z normą 
EN10219 oraz w gatunkach stali X zgodnie z normą API5L.

Znakowanie pali

Pale RR i RD produkcji SSAB są łatwe do zidentyfikowania, 
ponieważ są znakowane wzdłuż pala. Posiadają również 
dodatkowe oznaczenie określające producenta, wymiary, 
gatunek stali oraz typ pali.

Łączenie pali

Pale mogą być wyprodukowane bez połączeń dla 
projektów, w których długość pali określono na 39 metrów. 
Najdłuższe pale łączone techniką spawania mogą mieć 
długość do 45 metrów. Dostarczanie długości zgodnych 
ze specyfikacją projektu pomaga w skróceniu czasu 
pracy na placu budowy, a co za tym idzie – jest bardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem. W razie konieczności pale 
mogą być łączone poprzez spawanie w trakcie montażu.

Ostrza pali 

W krajach skandynawskich pale są zazwyczaj dostarczane 
z dospawanymi ostrzami umożliwiającymi łatwe 
pogrążanie w trudnych warunkach gruntowych, w tym 
w skałach. Zastosowanie ostrzy jest możliwe dzięki 
uzyskaniu aprobaty Fińskiej Agencji Transportu, a analiza 
strukturalna ostrzy opiera się na dokładnych analizach 
FEM.

Ostrza są używane dla zabezpieczenia dolnej części 
pala na wypadek pojawienia się szczytowych naprężeń 
w momencie montażu. Naprężenia są kierowane na spód 
pala możliwie jak najprościej wzdłuż pobocznicy pala, 
a ostrza ograniczają możliwe poprzeczne przesuwanie się 
podstawy pala.

Akcesoria

Pale o dużych średnicach typu RR i RD mogą być 
dostarczane zgodnie z wymogami poszczególnych 
projektów. Pale mogą być dostarczane z przyspawanymi 

zamkami. Zamki są spawane jednocześnie z dwóch stron 
rury przez roboty. Daje to gwarancję najwyższej jakości 
spawu i szybkiego procesu produkcji. Dodatkowo rury 
typu RR mogą być dostarczone z 3-warstwową ochronną 
powłoką HDPE.

Jeśli istnieje taka konieczność, możliwe jest dospawanie 
ochronnych zakończeń do dolnej części rur RD. SSAB nie 
jest producentem elementów sprzętu wykorzystywanego 
w trakcie montażu – prowadników, obręczy. 
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gatunek  
stali

Równoważnik 
węglowy Skład chemiczny, maks. Właściwości mechaniczne

Udarność

ceV maks. c mn p s fy min fu a5 min t*) KV min

[%] [%] [%] [%] [%] [mpa] [mpa] [%] [°c] [j]

s355j2H 0,45 0,22 1,6 0,03 0,03 355 470-630 20 -20 27

s440j2H 0,45 0,16 1,6 0,02 0,02 440 490-630 17 -20 27

s550j2H 0,47 0,12 1,9 0,02 0,02 550 605-760 14 -20 27

*) dla temperatury – 40 °C wymagana udarność pozostaje na tym samym poziomie. 

Tabela 1. Standardowe gatunki stali dla pali stalowych produkcji SSAB

gatunKI stalI
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WymIary oraZ gatunKI stalI

typ pala Średnica Grubość ścianki [mm]

[mm] 6,3 8 10 12,5 14,2 16 18 20 23

rr75 76,1

rr90 88,9

rrs100 101,6

rr/
rrs115

114,3

rrs125 127,0

rr/
rrs140

139,7

rr/
rrs170

168,3

rr220 219,1

rr270 273,0

rr320 323,9

rr400 406,4  

rr450 457,0

rr500 508,0  

rr550 559,0  

rr600 610,0  

rr650 660,0

rr700 711,0  

rr750 762,0  

rr800 813,0  

rr900 914,0  

rr1000 1016,0  

rr1200 1220,0  

 Gatunek stali S440J2H
 Gatunek stali S550J2H

 Gatunek stali S440J2H, S550J2H oraz S355J2H

 Gatunek stali S440J2H oraz S355J2H

Tabela 2. Wymiary oraz gatunki stali – pale RR
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typ pala Średnica Grubość ścianki [mm]

[mm] 6,3 8 10 12,5 14,2 16 18 20 23

rD90 88,9

rDs100 101,6

rD115 114,3

rDs125 127,0

rD140 139,7

rD170 168,3

rD220 219,1

rD270 273,0

rD320 323,9

rD400 406,4

rD450 457,0

rD500 508,0

rD550 559,0

rD600 610,0

rD650 660,0

rD700 711,0

rD750 762,0

rD800 813,0

rD900 914,0

rD1000 1016,0

rD1200 1220,0  

 Gatunek stali S550J2H 

 Gatunek stali S440J2H oraz S550J2H

 Gatunek stali S440J2H, S550J2H oraz S355J2H

 Gatunek stali S440J2H oraz S355J2H

Tabela 3. Wymiary oraz gatunki stali – pale RD



12

1

2

3

4

W TROSCE O ŚRODOWISKO

SSAB jest pionierem w rozwoju wyższych gatunków stali. Rozwój ma 
na celu coraz wyższą efektywność konstrukcji stalowych i wykorzystanie 
wyższych gatunków stali.

Użycie pali RRs w wyższych gatunkach stali, zaprojektowanych specjalnie 
dla tego rodzaju zastosowań, pozwala zaoszczędzić do 40% materiału 
potrzebnego dla uzyskania określonej nośności konstrukcji w porównaniu 
do konwencjonalnych konstrukcji fundamentowych.

Stal jest bardzo trwałym materiałem 
w stosunku do swej wagi. Transport, 
obsługa i montaż pali RR wymaga zużycia 
mniejszej ilości energii niż w przypadku 
innego rodzaju materiału stosowanego do 
szeroko rozumianych prac fundamentowych.

Połączenia mechaniczne pali SSAB 
są zaprojektowane w sposób 
pozwalający na wykorzystanie 
pełnych właściwości przekroju 
poprzecznego pala. Połączenia  
te są testowane i stanowią 
niezawodny element pala jako 
całości.

Łączenia pali RR pozwalają na pełne wykorzystanie materiału 
bez odpadów. Odcięte elementy pala mogą być stosowane 
jako element kolejnego pala łączonego złączem ciernym.

Ten sposób łączenia pali jest metodą szybką 
i efektywną. Oznacza mniejsze uciążliwości 
zarówno dla pracowników wykonujących montaż, 
jaki i mieszkańców okolicznych posesji.
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Stal jest najbardziej ekologicznym materiałem na świecie, 
podlegającym w 100% ponownemu przetworzeniu. 

Pale mogą być pogrążane 
z zastosowaniem lekkiego sprzętu 
budowlanego. Montaż powoduje 
mniejsze wibracje, mniejsze 
osadzanie gruntu i mniejsze jego 
przemieszczanie w porównaniu 
z innymi technologiami wykonania 
konstrukcji fundamentów.

Pale RR i RD mogą być wykorzystane 
jako pale w projektach do 
pozyskiwania energii. W tym 
rozwiązaniu pale kumulujące ciepło 
geotermalne są umieszczane w palach 
RR i RD i funkcjonują jako system 
ogrzewania lub chłodzenia domów 
jednorodzinnych. Pale w projektach 

pozyskiwania energii stanowią dodatkowy 
wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Ściana RD jest nowym sposobem konstrukcji fundamentu.  
Jest konstrukcją wodoszczelną, a przy tym szybką w montażu 

i ekonomiczną. Ograniczone zostają etapy pracy wymagane przy  
innych technikach montażowych. Ograniczona zostaje również 

energia wykorzystana w procesie montażu oraz negatywny 
wpływ na środowisko.



14

Firma SSAB postępuje w swoich procedurach zgodnie z wy-
maganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 
oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. 
Systemowi zarządzania jakością podlegają wszystkie fazy 
produkcji od zamówienia materiału wsadowego po dostawę 
finalnego produktu do klienta. Pale RR i RD są produkowane 

PRODUKCJA I KOnTROlA JAKOŚCI

z wykorzystaniem stali o wysokiej wytrzymałości, pochodzą-
cej z własnych zakładów produkcyjnych SSAB.
Produkcja pali RR i RD oraz wszystkich akcesoriów ma 
miejsce z zastosowaniem nowoczesnej, zautomatyzowanej 
technologicznie produkcji zapewniającej wysoką jakość 
produktów.
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Produkcja ostrzy do rur stalowych o dużych średnicach oraz 
ich przyspawanie odbywa się w warunkach warsztatowych. 
Po precyzyjnym wstępnym nagrzewaniu elementów 
ostrza zostają przyspawane do rur przy pomocy robotów. 
Umożliwia to wykonanie gotowych elementów, które są 
trwałe, wysokiej jakości i niezawodne w dalszym procesie 
wykorzystania jako elementy konstrukcji fundamentowych.

Techniczne warunki dostawy są zgodne z normą SFS-EN 
10219-1. Tolerancje produkcji i wymiarów zgodnie z normą 
SFS-EN 10219-2. Atesty 3.1 dostarczane z materiałem zgod-
nie z normą SFS-EN-10204.



SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych.  
SSAB oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej 
współpracy z klientami, tworząc w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej 
proekologiczne rozwiązania.

SSAB zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach. SSAB ma zakłady 
produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Spółka SSAB jest 
notowana na giełdzie NASDAQ OMX Nordic w Sztokholmie oraz na giełdzie 
NASDAQ OMX w Helsinkach.
www.ssab.com

Dokładność tej broszury została sprawdzona z najwyższą starannością. SSAB 
nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy bądź bezpośrednie 
lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji. 
SSAB zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w 
powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.

Copyright © 2015 SSAB. Wszelkie prawa zastrzeżone. SSAB i wszystkie marki 
SSAB są zarejestrowanymi znakami handlowymi SSAB.
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