
Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují optimální 
řešení při posouzení ocelových konstrukcí jako například budov, hal, 
lešení, mostů, zásobníků, jeřábů a jeřábových drah, stožárů, zimních 
zahrad, ocelových nosníků a podobně.

Přídavné moduly pro posouzení podle různých 
mezinárodních norem
K dispozici jsou přídavné moduly pro následující normy:

ANSI/AISC 360 (americká norma)
BS 5950-1:2000 (britská norma) 
IS 800:2007 (indická norma)
CSA S16 (kanadská norma)
NTC-RCDF 2004  (mexická norma)
SANS 10162-1:2011  
(jihoafrická norma) 
SIA 263 (švýcarská norma)

BS EN 1993-1-1  
(EC 3: britská národní příloha)
GB 50017-2003 (čínská norma)
AS 4100-1998 (australská norma)
SP 16.13330.2011 (ruská norma)
BNT NBR 8800:2008  
(brazilská norma)

Přídavné moduly pro 
posouzení ocelových  
a hliníkových konstrukcí

RFEM

RSTAB

RF-/STEEL
Analýza napětí na plochách 
(pouze RFEM) a na prutech

RF-/PLATE-BUCKLING
Posouzení boulení vyztužených 
i nevyztužených desek

RF-STEEL EC3
Posouzení ocelových prutů 
podle EC 3

RF-/STEEL Plasticity
Plastické posouzení průřezů 
metodou dílčích vnitřních sil 
a simplexovou metodou

RF-/STEEL Warping 
Torsion
Posouzení klopení podle teorie 
druhého řádu se 7 stupni volnosti

RF-/ALUMINUM ADM
Posouzení hliníkových prutů podle 
americké normy ADM 2015

RF-/ALUMINUM

RF-/STEEL Fatigue  
Members

Posouzení hliníkových prutů podle 
Eurokódu 9

Posouzení prutů a sad prutů 
na únavu

Software pro statiku  
a dynamiku

Statika,  
která vás  

bude bavit
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Rekonstrukce Müngstenského mostu

Atypické zastřešení  obchodního 
centra Xujiahui v Šanghaji v Číně

Stezka v oblacích

Kunde:

Zákazník:

Zákazník:

Zákazník:PSP - Professor Sedlacek und Partner 
Dortmund, Německo

Novum Structures LLC

TAROS-NOVA s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm

Po celém světě bylo za pomoci programů pro statické 
výpočty společnosti Dlubal Software navrženo mnoho 
obdivuhodných projektů ocelových konstrukcí.

Projekty ocelových konstrukcí 
realizované našimi zákazníky 
v programech Dlubal 
Software

© www.novumstructures.com

S programy Dlubal Software pracuji 
už dlouho. Vývoj RFEMu neskutečně 
pokročil, program je prostě geniální!

Dipl.-Ing. (FH) Robert Fröschl

Opět velká pochvala, statické výpočty 
s programem RFEM mě opravdu baví! 
Váš reklamní slogan skutečně platí.  

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Bessel
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Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha

Telefon:
E-mail:

+420 227 203 203
info@dlubal.cz
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Kauffman Center for  
the Performing Arts

Zákazník: Novum Structures LLC
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