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Tuoteuutiset



RR elementtien tuoteuutuudet
− RR270 ja RRs270

− 10 mm ja 12.5 mm seinämäpaksuudet

− S460 ja S550 teräslajit

− Mekaanisesti kiinnitettävät kalliokärjet ja paaluhatut

− RRs170/12.5

− Nyt myös S550 teräslaji

− Tuotteet CE-merkitty ETA arvioinnin perusteella

− EAD 200005-00-0103 määrittelee kriteerit

− RR jatkoksille lyöntikokeet, taivutus- ja vetotestit
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Kalliokärkien nostoapuvälineet
− Massat

− RR245 yli 40 kg

− RR270 yli 50 kg

− RR320 yli 80 kg

− CE-merkitty nostoapuväline

− Helpottaa kärjen asentamista vaakatasossa

− Koko dubin halkaisijan mukaan

− Koot RR245/RR270 ja RR320

− Kalliokärjen rungon pohjassa M16 kierre 
nostosilmukkaruuvia varten
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Injektointikalliokärjet
− Kärjen avulla paalulle betonivaippa

− Käytetään paksuissa kitkamaakerroksissa

− Uutuutena saatavilla myös RR170 paaluihin

− Aiemmin RR115, RR140

− Sama kärki soveltuu kummallekin seinämäpaksuudelle

− Testattu erittäin haastavissa olosuhteissa

− Injektointikanava pysyy auki kaikissa tilanteissa

− Kärjessä on muodonmuutoskykyä sietää epätasaisia 
iskuja
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Ohjelmistot



RRPileCalc
− Uusin versio 3.6.1.0

vuoden aikana 2 päivitystä, viimeisin 1/2023

− RRs170/12.5 paalukoko lisätty kirjastoon

− PDA vaatimusten laskentaa muutettu informatiivisemmaksi

− lisätty NCCI7 mukaiset jäykkien perustusten määritelmät

− ilmoitetaan selkeämmin jos ollaan lähellä myötörajaa

− Info -painike josta saa lisätietoja korrelaatiokertoimiin 
liittyen

− tulostustiedostoa PDA osalta selkeytetty

− CO2 arvot päivitetty uusimman EPD version mukaisiksi

− Advanced FEM osioon Ruotsin normeille muutettu 
maajousien mallinnus Trafikverketin siltaohjeen mukaiseksi
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RRPileCalc
− Muita pienempiä muutoksia ja päivityksiä

− päivitysten tarkastaminen korjattu

− käyttöehdot päivitetty (1/2023)

− asennustiedostossa digitaalinen allekirjoitus (1/2023)

− lisenssipalvelin muutettu (1/2023)

− ohjetiedostoa päivitetty ja tarkennettu
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PileWallCalc
− Uusin versio 4.5.2.0

vuoden aikana 3 päivitystä, viimeisin 1/2023

− Lisätty Tarkempi laskenta -toiminto

− pisteet näytetään korostetusti kestävyystaulukoissa

− Lisätty CO2 laskenta SSAB materiaaleille

− Lisätty taivutuskestävyys 2 suuntaan zig-zag seinille

− Muutettu <350 mm paalujen valmistustoleranssi luokkaan A

− Selkeytetty laskentatuloksien esittämistä

− Selkeytetty ja korjattu kestävyyskuvaajien piirtoa

19 Tammikuu 202310



PileWallCalc
− Muita pienempiä muutoksia ja päivityksiä

− korjattu poikkileikkausluokan 4 laskentaa

− korjattu zig-zag seinien laskentaa

− päivitysten tarkastaminen korjattu

− korjattu RD-seinän painon laskenta

− korjattu korroosioarvon syöttö (1/2023)

− asennustiedostossa digitaalinen allekirjoitus (1/2023)

− interlock termi muutettu connector (1/2023)

− lisenssipalvelin muutettu (1/2023)

− ohjetiedostoa päivitetty ja tarkennettu
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Kiitos!


