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Bezpłatna 90-DNIOWA licencja “trial”

Odkryj możliwości RFEM 6

Udoskonal proces analizy statyczno-wytrzymałościowej 
dzięki uniwersalnemu oprogramowaniu � rmy Dlubal 
i sprostaj wszystkim wyzwaniom współczesnej inżynierii.

Chcesz wiedzieć więcej o programach Dlubal? 
Wypróbuj sam!

www.dlubal.com

Ulepszony raport 
z obliczeń

Synchronizacja danych w czasie 
rzeczywistym pomiędzy programem RFEM a 
raportem z obliczeń, wydruk zbiorowy, import 
plików PDF, wzorów matematycznych, gra� k 
3D itp. Nowa defnicja oraz interaktywne 
zmiany rozdziałów.

Szybsze obliczenia

W modelach, w których oblicza się wiele 
kombinacji obciążeń, uruchamianych jest 
równolegle kilka solwerów (po jednym na każdy 
procesor logiczny). Wówczas każdy solwer 
oblicza inne kombinacje obciążeń, dzięki czemu 
można lepiej wykorzystać potencjał procesora, 
a wyniki można uzyskać w krótszym czasie.

Nowoczesny system 
licencjonowania online

Nowoczesny system licencjonowania 
umożliwia uruchomienie programu RFEM 
w dowolnej lokalizacji - bez ograniczeń, 
jakie wiązały się dotychczas z licencją 
stanowiskową.

Integracja wszystkich 
rozszerzeń

W programie RFEM 6 wszystkie rozszerzenia są 
bezpośrednio zintegrowane. Umożliwia to pełną 
interakcję między poszczególnymi częściami 
programu; np. określenie momentu krytycznego 
dla belek drewnianych w rozszerzeniu “Skręcanie 
skrępowane (7 stopni swobody)” lub uwzględnienie 
etapowania w połączeniu z analizą form-� nding.

Uniwersalny

Intuicyjny

Wydajny

Oprogramowanie 
nowej generacji

Odkryj

Nowa generacja oprogramowania opartego 
na MES służy do analizy i wymiarowania 
w 3D - pretów, powierzchni i brył. Dzieki 
unowocześnionemu interfejsowi użytkownika, 
RFEM 6 jest programem jeszcze bardziej 
wydajnym, zawierajacym ulepszony raport z 
obliczeń, zintegrowane rozszerzenia oraz wiele 
innych, nowych funkcji.
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Bezpłatne wsparcie techniczne
Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia technicznego, drogą 
mailową lub poprzez czat. Chętnie pomożemy!

Profesjonalne, niezawodne i szybkie wsparcie klienta
Dostęp do bezpłatnych materiałów na stronie internetowej - 
FAQ, artykułów o tematyce technicznej i nagrań wideo
Szkolenia online, webinaria i materiały do samodzielnej 
nauki (e-learning)
Materiały na stronie internetowej dostępne 24/7
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Oprogramowanie do analizy 
statyczno-wytrzymałościowej
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Jasny/ciemny motyw interfejsu użytkownika

RFEM oblicza m. in. deformacje, siły wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, siły 
podporowe i naprężenia kontaktowe w podłożu. Wprowadzanie obciążeń od 
śniegu czy wiatru jest o wiele łatwiejsze dzięki zautomatyzowanym kreatorom 
obciążeń. Bezpośrednio zintegrowane rozszerzenia umożliwiają wymiarowanie 
złożonych konstrukcji, składających się z betonu zbrojonego, stali, drewna, 
aluminium czy innych materiałów, zgodnie z Eurokodami oraz innymi normami.

Program RFEM 6 do analizy konstrukcji 3D 
(MES) to narzędzie idealnie dostosowane do 
wymagań współczesnej inżynierii konstrukcyjnej. 
Zaawansowana technologia wprowadzania danych i 
intuicyjna obsługa pozwala na szybkie modelowanie 
zarówno prostych, jak i bardzo złożonych konstrukcji.

© AGICEA

Innowacyjny 
program 3D 
oparty na MES

© kunstlin ingenieure

© Naikoon

Rozwiązania dla modelowania 
konstrukcji

Pręty, powierzchnie i elementy bryłowe
Nieliniowości prętów i podpór
Łączniki sztywne i mimośrody dla prętów i powierzchni
Nieliniowe modele materiałowe (plastyczny, 
uszkodzenie materiału, itd.)
Przeguby liniowe, spawane połączenia liniowe
Kontakt międzypowierzchniowy
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Intuicyjny gra� czny interfejs użytkownika
Szybka adaptacja dla nowych użytkowników
Efektywne modelowanie i przyłożenie obciążeń
Wprowadzanie gra� cznie lub za pomocą tabel
Wysoka jakość wydruku
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Uniwersalne zastosowanie
Analiza konstrukcji składających się z różnych materiałów, 
takich jak stal, beton, drewno, aluminium itp.
Aktualne normy krajowe (PN-EN) i zagraniczne
Analiza statyczna i dynamiczna
Analiza liniowa i nieliniowa
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Usługa sieciowa i interfejs API
Usługa sieciowa i interfejs API umożliwiają korzystanie z 
aplikacji komputerowych lub internetowych, zde� niowanych 
przez użytkownika, do zarządzania danymi w programie RFEM. 
Dzięki bibliotekom i różnym funkcjom, można opracowywać 
własne warunki projektowe, modelować konstrukcje w sposób 
parametryczny, a także optymalizować i automatyzować procesy 
projektowe przy użyciu języków  programowania Python i C#.

Ulepszony raport z obliczeń
Szybsze obliczenia
Menedżer skryptów
Rozszerzenia zintegrowane bezpośrednio z programem
Zintegrowana symulacja wiatru
Pobieranie danych o lokalizacji budowy na potrzeby 
automatycznego określenia obciążeń klimatycznych
Naprężenia jednostkowe przekrojów
Powierzchnia przenoszenia obciążenia
Kontakt międzypowierzchniowy
Przypadki imperfekcji
Sytuacje obliczeniowe
Statystyka przekrojów
Nowoczesny system licencjonowania online
Ulepszone wykresy wyników
Obciążenia masą

i wiele innych ...
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Usługa sieciowa i interfejs API
Usługa sieciowa i interfejs API umożliwiają korzystanie z 
aplikacji komputerowych lub internetowych, zde� niowanych 
przez użytkownika, do zarządzania danymi w programie RFEM. 
Dzięki bibliotekom i różnym funkcjom, można opracowywać 
własne warunki projektowe, modelować konstrukcje w sposób 

W programie RFEM 6 zaimplementowano wiele nowych 
funkcji, które sprawiają, że codzienna praca z programem 
opartym na MES jest teraz łatwiejsza i znacznie bardziej 
efektywna. Jedne z najważniejszych to:

Nowy Dlubal Center

Generowanie wzorów do kontroli obliczeń
W przypadku wymiarowania konstrukcji z betonu zbrojonego, 
stali, drewna, aluminium lub innych materiałów, wzory do kontroli 
obliczeń są teraz wyświetlane szczegółowo, z odniesieniem do 
odpowiedniego punktu danej normy. Wzory te można również 
uwzględnić w raporcie z obliczeń.

Centrum Dlubal umożliwia zarządzanie projektami i plikami modeli 
w jednym miejscu. Zapewnia szybki dostęp do szablonów i bloków, 
które można wykorzystać w istniejących lub nowych modelach. 
Ponadto w Centrum Dlubal znajdują się dane klienta, a w tym 
dostepne licencje i rozszerzenia.

Obszerne rozszerzenia

Odwiedź naszą stronę 
internetową i dowiedz się 

więcej o rozszerzeniach

Inżynierowie mogą korzystać z wielu rozszerzeń mających 
zastosowanie w różnych branżach. Dzięki bezpośredniej 
integracji rozszerzeń z programem głównym 
RFEM, obliczenia mogą być teraz 
przeprowadzane globalnie, a więc 
jeszcze bardziej efektywnie i 
wydajnie.
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Funkcje
nowej generacji programu RFEM 6

Jeszcze prostsza 
inżynieria konstrukcyjna

ANALIZY 
DODATKOWE

OBLICZENIA

Nieliniowe zachowanie materiału
Analiza stateczności konstrukcji
Analiza etapów budowy (CSA)
Analiza historii czasowej (TDA)
Analiza form-� nding
Skręcanie skrępowane w całym 
modelu (7 stopni swobody)
Analiza geotechniczna

Obliczanie naprężeń
Projektowanie konstrukcji betonowych
Projektowanie konstrukcji stalowych
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Projektowanie konstrukcji murowych
Projektowanie konstrukcji aluminiowych
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ANALIZA 
DYNAMICZNA

Analiza modalna
Analiza spektrum 
odpowiedzi

■

■

POŁĄCZENIA

Połączenia stalowe■

■

■

■

■

■
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ROZWIĄZANIA 
SPECJALNE

Model budynku
Optymalizacja i koszty

■

■


