
Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB są optymalnym 
rozwiązaniem do wymiarowania konstrukcji stalowych, takich jak: budynki, hale, 
rusztowania, mosty, silosy, belki podsuwnicowe, maszty, belki stalowe i inne.

Moduły dodatkowe do wymiarowania według 
różnych międzynarodowych norm
Dostępne są moduły dodatkowe dla następujących norm dotyczących 
konstrukcji stalowych:

ANSI/AISC 360 (n. amerykańska)
BS 5950-1:2000 (norma brytyjska)
IS 800:2007 (norma indyjska)
CSA S16 (norma kanadyjska)
NTC-RCDF 2004 (norma 
meksykańska)
SANS 10162-1:2011 (norma 
południowoafrykańska)

SIA 263 (norma szwajcarska)
BS EN 1993-1-1 (EC 3: załącznik 
brytyjski)
GB 50017-2003 (norma chińska)
AS 4100-1998 (norma australijska)
SP 16.13330.2011 (norma rosyjska)
BNT NBR 8800:2008 (norma 
brazylijska)

Moduły dodatkowe do 
wymiarowania konstrukcji 
stalowych i aluminiowych

RFEM

RSTAB

RF-/STEEL
Analiza naprężeń dla 
powierzchni (tylko RFEM) 
i prętów

RF-/PLATE-BUCKLING
Analiza wyboczenia dla płyt 
usztywnionych i nieusztywnionych

RF-STEEL EC3
Wymiarowanie prętów 
stalowych według EC 3

RF-/STEEL Plasticity
Plastyczne projektowanie 
przekrojów metodą częściowych 
sił wewnętrznych (PIF) oraz 
metodą sympleksową.

RF-/STEEL Warping 
Torsion
Analiza wyboczenia giętno-
skrętnego zgodnie z teorią 
drugiego rzędu z uwzględnieniem 
7 stopni swobody

RF-/ALUMINUM ADM
Wymiarowanie prętów aluminiowych 
według amerykańskiej normy  
ADM 2015

RF-/ALUMINUM

RF-/STEEL Fatigue  
Members

Wymiarowanie prętów 
aluminiowych według Eurokodu 9

Projektowanie prętów i zbiorów 
prętów ze względu na zmęczenie

5

8

5
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Statyka,  
która  

bawi...

POBIERZ  
90-DNIOWĄ  

WERSJĘ  
TRIALOWĄ!

Oprogramowanie do analizy 
statyczno-wytrzymałościowej



Generalny remont mostu 
kolejowego Müngstener Brücke

Konstrukcja szklana o złożonej geometrii 
w centrum handlowym Xujiahui

Sky Walk

Kunde:

Klient:

Klient:

Klient:
PSP - Professor Sedlacek und Partner 
Dortmund, Niemcy

Novum Structures LLC

TAROS-NOVA s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm,  
Republika Czeska

Przy pomocy programów firmy Dlubal zrealizowano 
dotychczas wiele, często bardzo spektakularnych, 
projektów konstrukcji stalowych na całym świecie.

Projekty klientów z zakresu 
konstrukcji stalowych 
zrealizowane przy użyciu 
oprogramowania Dlubal

© www.novumstructures.com

Pracuję z oprogramowaniem Dlubal już od dłuższego 
czasu. Program RFEM został tak udoskonalony i 
rozbudowany, że jest po prostu genialny!

Dipl.-Ing. (FH) Robert Fröschl

Jeszcze raz wielka pochwała, praca z programem 
RFEM to naprawdę dobra zabawa! Wasze hasło 
reklamowe jest rzeczywiście prawdziwe.

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Bessel

© www.psp-ingenieure.de © www.taros-nova.cz

Kauffman Center for  
the Performing Arts

Klient: Novum Structures LLC

© www.novumstructures.com

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

Phone:
 
E-mail:

+48 (32) 782 46 26
+48 698 966 463
info@dlubal.pl www.dlubal.com
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