
Programy RSTAB i RFEM do analizy statyczno-wytrzymałościowej zapewniają 
optymalny sposób analizy konstrukcji drewnianych 2D i 3D, takich jak belki, belki 
ciągłe, ramy, dźwigary kratowe, kratownice z drewna laminowanego krzyżowo, 
płyty warstwowe drewnopochodne, szkieletowe domy drewniane, mosty, 
kratowe konstrukcje wsporcze oraz inne. Niezależnie od tego czy chcą Państwo 
zaprojektować elementy prętowe czy powierzchniowe, w oprogramowaniu 
Dlubal Software istnieją różne funkcje dla prostych i złożonych konstrukcji.

Moduły dodatkowe i 
programy samodzielne 
do obliczania konstrukcji 
drewnianych

RFEM

RSTAB

RF-/TIMBER Pro
Wymiarowanie drewnianych 
prętów zgodnie z EC 5 i  
SIA 265 (norma szwajcarska)

Programy 
samodzielne 
RX-TIMBER
Programy samodzielne do obliczeń 
zgodnie z Eurokodem 5

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 
Wymiarowanie belek z drewna 
klejonego

RX-TIMBER Continuous Beam 
Wymiarowanie belek ciągłych

RX-TIMBER Column 
Wymiarowanie słupów drewnianych

RX-TIMBER Purlin 
Wymiarowanie płatwi i belek ciągłych

RX-TIMBER Frame 
Wymiarowanie ram trójprzegubowych

RX-TIMBER Brace 
Wymiarowanie stężeń usztywniających 
dla konstrukcji szkieletowych

RX-TIMBER Roof 
Wymiarowanie drewnianych dachów

RF-LAMINATE
Wymiarowanie elementów drewnia-
nych klejonych krzyżowo zgodnie 
z EC 5, ANSI/AWC NDS (norma 
amerykańska) lub bez wyboru normy

Moduły dodatkowe 
do przeprowadzania 
obliczeń zgodnie z 
różnymi normami 
międzynarodowymi
Moduły dodatkowe są dostępne 
dla poniższych norm dotyczących 
konstrukcji drewnianych:

ANSI/AWC NDS (norma 
amerykańska)

CSA 086 (norma kanadyjska)

NBR 7190 (norma brazylijska)

SANS 10163 (norma 
południowoafrykańska)
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Oprogramowanie do analizy 
statyczno-wytrzymałościowej

Statyka,  
która  

bawi...

POBIERZ  
90-DNIOWĄ  

WERSJĘ  
TRIALOWĄ!



Most dla pieszych i rowerzystów

Stacja Abbey Wood

Drewniane budynki mieszkalne Stacja Crossrail w Canary Wharf

Kunde:

Klient:

Klient:

Klient: Klient:Biuro inżynierskie Miebach
Lohmar, Niemcy

enartec - engineering + architecture 
Włochy

Ingénierie Bois 
Bischheim, Francja

WIEHAG GmbH 
Altheim, Austria

Wiele projektów konstrukcji drewnianych z całego świata, 
w których zastosowano zarówno elementy prętowe, jak i 
powierzchniowe, opracowano w programach do analizy 
statyczno-wytrzymałościowej Dlubal. 

Projekty konstrukcji 
drewnianych opracowanych 
w programach Dlubal 
Software

© www.enartec.it

Praca z programami Dlubal Software 
jest tak wspaniała, że prawie nie do 
opisania i jesteśmy bardzo zadowoleni!

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Chciałbym podziękować za zawsze 
niezawodne i kompetentne wsparcie 
Waszej Firmy. 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zeller

© www.ib-miebach.de© www.ingenieriebois.fr © www.wiehag.com
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