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Přídavné moduly
a samostatné programy
pro posouzení dřevěných
konstrukcí

RSTAB
STÁHNOUT
90DENNÍ
ZKUŠEBNÍ
VERZI

Programy RSTAB a RFEM pro statické výpočty jsou ideálním nástrojem pro
posouzení 2D a 3D konstrukcí ze dřeva, jako jsou například nosníky, spojité
nosníky, rámy, příhradové nosníky, vazníky z lepeného lamelového dřeva, dřevěné
sendvičové desky, dřevostavby, mosty či věže. Ať už se jedná o prutové konstrukce
nebo plošné prvky, například desky z křížem lepeného dřeva, Dlubal Software
nabízí nejrůznější možnosti posouzení jednoduchých i složených konstrukcí.

RF-/TIMBER Pro
Posouzení dřevěných prutů
podle EC 5 a SIA 265
(švýcarská norma)
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Statika,
která vás
bude bavit

Samostatné
programy
RX-TIMBER
Samostatné programy pro posouzení
podle Eurokódu 5

RF-LAMINATE
Posouzení vícevrstvých ploch
podle EC 5, ANSI/AWC NDS
(americká norma) anebo
nezávisle na normě

Přídavné moduly
pro posouzení podle
různých mezinárodních norem
K dispozici jsou přídavné moduly
pro posouzení dřevěných konstrukcí
podle následujících norem:
ANSI/AWC NDS (americká
norma)
CSA 086 (kanadská norma)
NBR 7190 (brazilská norma)

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam
Posouzení lepených lamelových
nosníků
RX-TIMBER Continuous Beam
Posouzení spojitých nosníků
RX-TIMBER Column
Posouzení dřevěných sloupů
RX-TIMBER Purlin
Posouzení vaznic a spojitých nosníků
RX-TIMBER Frame
Posouzení trojkloubových dřevěných
rámů se zubovitými spoji
RX-TIMBER Brace
Posouzení střešních ztužidel
RX-TIMBER Roof
Posouzení dřevěných krovů

SANS 10163 (jihoafrická norma)

© www.schaffitzel-miebach.com

Software pro statiku
a dynamiku

© www.timberdesign.cz

Projekty dřevěných
konstrukcí realizované našimi
zákazníky v programech
Dlubal Software
V programech společnosti Dlubal Software pro
statické výpočty bylo dosud po celém světě navrženo
mnoho projektů dřevěných konstrukcí. Posuzovaly se
přitom jak prutové tak plošné prvky.

Kunde:

Budova nádraží Abbey Wood
Zákazník: enartec - engineering + architecture
Itálie
© www.enartec.it

Pracovat s programy Dlubal
Software je opravdu radost,
je to skoro nepopsatelné!

Na tomto místě bych rád poděkoval
za spolehlivou a kompetentní podporu,
kterou vaše společnost neustále poskytuje.

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zeller

© www.ingenieriebois.fr

© www.ib-miebach.de

© www.wiehag.com

Dřevěné výškové budovy

Most pro pěší a cyklisty

Železniční stanice Canary Wharf

Zákazník: Ingénierie Bois
Bischheim, Francie

Zákazník: Engineering office Miebach
Lohmar, Německo

Zákazník: WIEHAG GmbH
Altheim, Rakousko

Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha

Telefon: +420 227 203 203
E-mail: info@dlubal.cz

www.dlubal.com

