RFEM

Přídavné moduly pro
konstrukce ze železobetonu
a předpjatého betonu
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RSTAB
STÁHNOUT
90DENNÍ
ZKUŠEBNÍ
VERZI

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty lze společně s přídavnými
moduly využít pro návrh a posouzení konstrukcí z železobetonu a předpjatého
betonu. Z bohaté nabídky produktů společnosti Dlubal Software si můžete vybrat
produkty pro posouzení prutových konstrukcí (RSTAB) nebo konstrukcí z desek,
stěn nebo skořepin (RFEM).

Statika,
která vás
bude bavit

RF-/CONCRETE

RF-CONCRETE Deflect

Posouzení železobetonových
prutových konstrukcí a v programu
RFEM navíc také ploch (desek,
stěn a skořepin)

Analytické výpočty deformací
plošných konstrukcí v programu
RFEM

RF-/FOUNDATION
Pro

RF-PUNCH Pro

Posouzení jednoduchých,
kalichových a blokových základů

RF-/CONCRETE
Columns
Posouzení železobetonu metodou
modelových sloupů neboli metodou
založenou na nominálním zakřivení

Posouzení odolnosti bodově
a liniově podepřených desek
a základů proti protlačení
v programu RFEM

RF-TENDON
Zadání předpínacích kabelů
v betonových prutech
v programu RFEM

RF-CONCRETE NL

RF-TENDON Design

Nelineární výpočty
plošných a prutových
železobetonových konstrukcí
v programu RFEM

Posouzení předpjatého betonu
podle Eurokódu 2 v programu
RFEM

Rozšíření přídavných modulů pro
posouzení podle mezinárodních norem
Různá rozšíření přídavných modulů umožňují posuzovat
železobetonové konstrukce podle norem EC 2, DIN 1045-1,
SIA 262, ACI 318, CSA A23.3 nebo GB 50010

Software pro statiku
a dynamiku

8

Projekty konstrukcí ze
železobetonu a předpjatého
betonu realizované našimi
zákazníky v programech
společnosti Dlubal Software
Mnoho inženýrů využívá programy společnosti Dlubal
Software pro posouzení železobetonových konstrukcí,
jako jsou například desky, stěny, sloupy, nosníky, spojité
nosníky, rámy, skořepiny a nebo celé budovy.

Kunde:

Wildbrücke AM2
Zákazník: Technická univerzita Vídeň
Institut nosných konstrukcí
© www.tuwien.ac.at

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

Stále znovu mě ohromuje rychlost
a kompetence technické podpory
společnosti Dlubal Software.

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Dr.-Ing. Ingo Lukas

© www.hrprosjekt.no

© www.werkraum.com

© www.ssp-muc.com

Hemsedal Alpine Suites

Hotel Intercontinental

Science Park

Zákazník: HR Prosjekt AS
Oslo/Gol, Norsko

Zákazník: Sailer Stepan und Partner GmbH, Ingenieure
für Bauwesen VBI, Mnichov, Německo

Zákazník: Werkraum Ingenieure
Vídeň, Rakousko

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

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

www.dlubal.com

