
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie  
do analizy statyczno-wytrzymałościowej i dynamicznej

Dlubal Software

Oprogramowanie do analizy 
statyczno-wytrzymałościowej  
i dynamicznej



Oprogramowanie do analizy 
statyczno-wytrzymałościowej  
i dynamicznej

O firmie Dlubal Software

Założona w 1987 roku firma Dlubal Software tworzy wydajne i przyjazne 
dla użytkownika oprogramowanie do analiz statyczno-wytrzymałościowych, 
dynamicznych oraz wymiarowania konstrukcji. 

Firma Dlubal Software, będąca innowacyjnym przedsiębiorstwem 
prowadzonym przez założyciela, ugruntowała swoją pozycję jako dostawca 
uniwersalnych rozwiązań dla wielu biur projektowych na całym świecie.



RFEM
Program 3D MES

RSTAB
Program do analizy konstrukcji prętowych 3D

Programy do obliczeń charakterystyk przekrojów
SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE

Programy samodzielne
CRANEWAY, PLATE-BUCKLING, RX-TIMBER



Konstrukcje z betonu  
zbrojonego

Kratowe konstrukcje 
wsporcze

Konstrukcje stalowe  
i aluminiowe

Połączenia

Konstrukcje drewniane Analiza dynamiczna

Moduły dodatkowe

© www.timberdesign.cz

Oprogramowanie RFEM służy do szybkiego i łatwego modelowania, 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i dynamicznych oraz wymiarowania 
modeli 2D lub 3D zawierających elementy prętowe, płytowe, tarczowe, 
powłokowe, bryłowe i kontaktowe. 

Ze względu na różnorodność zastosowań, program RFEM może być 
wykorzystywany w różnych branżach i obszarach.

RFEM 
Oprogramowanie 3D oparte na 
metodzie elementów skończonych



Flagowy produkt firmy 
Dlubal SoftwareKonstrukcje szklane

© www.ssp-muc.com

Systemy rurociągów

Konstrukcje membranowe

Statyka, która bawi...

RFEM jest najczęściej sprzedawanym programem 
spośród wszystkich produktów firmy Dlubal 
Software. Jest nie tylko wydajny, ale także 
intuicyjny i prosty w obsłudze. Program RFEM 
umożliwia realizację wszelkich zadań w zakresie 
projektowania konstrukcji.

© www.dbc.no



Konstrukcje z betonu  
zbrojonego

Kratowe konstrukcje 
wsporcze

Moduły dodatkowe

Konstrukcje stalowe  
i aluminiowe

Połączenia

Konstrukcje drewniane Analiza dynamiczna

RSTAB 
Program do analizy konstrukcji 
prętowych 3D

© www.mosesstructures.com © www.wiehag.com

RSTAB jest szeroko stosowanym, wydajnym programem do obliczeń 
konstrukcji szkieletowych 3D, który spełnia wymagania nowoczesnego 
budownictwa i odzwierciedla aktualny stan techniki.

Program RSTAB jest doskonałym narzędziem do obliczania i wymiarowania 
zarówno prostych, jak i złożonych przestrzennych konstrukcji prętowych.



Projekty na całym świecieSystem modułowy

Podobnie jak RFEM, program RSTAB oparty jest na systemie 
modułowym. Program główny przeprowadza liniowe 
i nieliniowe obliczenia sił wewnętrznych i deformacji. 
Dostępne są różne moduły dodatkowe do wymiarowania 
konstrukcji, uwzględniające zarówno wymagania odnośnie 
materiałów, jak i pozostałe wymagania narzucone 
przez normy. System modułowy umożliwia stworzenie 
własnego pakietu oprogramowania, dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb użytkownika, z możliwością 
rozszerzenia w dowolnym czasie.

Oprogramowanie Dlubal Software przyczyniło 
się do powstania licznych, często niezwykłych 
projektów na całym świecie, takich jak: elewacja 
Allianz Arena w Monachium; stacja kolejowa 
Canary Wharf w Londynie; Centrum Georges 
Pompidou-Metz we Francji; park tematyczny Świat 
Ferrari; kopuła muzeum Louvre w Abu Dhabi 
(Zjednoczone Emiraty Arabskie) czy Muzeum 
Salvadora Dalego w St. Petersburgu w USA.

© www.novumstructures.com

© www.novumstructures.com
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Programy do obliczeń  
charakterystyk przekrojów

SHAPE-THIN
Przekroje cienkościenne

SHAPE-MASSIVE
Przekroje masywne

Programy samodzielne SHAPE-THIN i SHAPE-MASSIVE służą do określania 
charakterystyk przekrojów o dowolnym kształcie oraz analizy naprężeń i wymiarowania.

Zarówno program SHAPE-THIN, jak i SHAPE-MASSIVE posiadają interfejs 
dla programów RFEM i RSTAB, dzięki czemu stworzone przekroje mogą być również 
wykorzystane w tych programach.  Z drugiej strony, siły wewnętrzne z programów RFEM 
i RSTAB mogą zostać zaimportowane do programu SHAPE-THIN lub SHAPE-MASSIVE 
i wykorzystane w wymiarowaniu przekrojów.



Programy samodzielne

CRANEWAY
Wymiarowanie belek podsuwnicowych

PLATE-BUCKLING
Analiza wyboczenia dla płyt

RX-TIMBER 
Wymiarowanie prostych ustrojów drewnianych

Programy samodzielne działają niezależnie i nie wymagają instalowania 
programów głównych RFEM lub RSTAB. CRANEWAY oblicza belki 
podsuwnicowe zgodnie z EC 3, z kolei PLATE-BUCKLING analizuje płyty 
prostokątne usztywnione i nieusztywnione, zgodnie z EC 3.

W programach RX-TIMBER można wymiarować belki z drewna klejonego, 
belki ciągłe, słupy, płatwie, stężenia oraz dachy i konstrukcje drewniane.

Statyka, która bawi...



Co mówią o nas 
klienci

Dlaczego Dlubal Software 
jest pierwszym wyborem

Intuicyjna obsługa zapewniająca krótki czas wdrożenia
Firma wiarygodna i uznana na całym świecie
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzięki 
systemowi modułowemu
Profesjonalne wsparcie techniczne za rozsądną cenę
Integracja z oprogramowaniem BIM
Wyjątkowa koncepcja graficznego wprowadzania 
danych

CERTYFIKAT

Badania i rozwój, sprzedaż oraz wsparcie klienta firmy 
Dlubal Software otrzymały certyfikat systemu zarządzania 
zgodnego z DIN EN 
ISO 9001. Są także 
zgodne z wytyczną 
VDI 6201 arkusz 1.

Podczas rozbudowy meczetu w Mekce, 
bardzo pomocna była wizualizacja 3D 
konstrukcji w RFEM i podzielenie się 
wynikami z osobami z innych kręgów 
kulturowych, uczestniczącymi w projekcie.

Dipl.-Ing. Oliver Mauss

Wciąż pozostaję pod 
wrażeniem szybkiego 
czasu reakcji oraz 
kompetencji pracowników 
wsparcia technicznego 
Dlubal Software. 

Dr.-Ing. Ingo Lukas

Praca z programami Dlubal 
Software jest niemal nie 
do opisania i naprawdę 
sprawia radość!

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

© www.ibmauss.de



Fakty i liczby

Ponad 30 lat na rynku

25 000

Ponad 25 000 zadowolonych użytkowników 
produktów Dlubal Software.

Łatwość obsługi i wydajność naszego oprogramowania 
do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji, 
a także profesjonalne wsparcie techniczne dla naszych 
klientów to podstawowe filary filozofii firmy Dlubal Software.

Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Założyciel i Prezes Zarządu

200

Obecnie firma zatrudnia blisko 200 
pracowników.

6 000

Ponad 6 000 firm na całym świecie korzysta 
z produktów Dlubal Software.

80

Biura inżynierskie zlokalizowane w 80 krajach 
korzystają z oprogramowania do analizy 
konstrukcyjnej Dlubal Software.

7 
oddziałów  

Dlubal Software 

na świecie
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Telefon:
E-mail:

+48 (32) 782 46 26
info@dlubal.com

Dlubal Software Sp. z o.o.
Jesionowa 22
40-158 Katowice, Polska

www.dlubal.com
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