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Základní funkce
Programy RFEM a RSTAB jsou optimálním řešením pro statickou 
a dynamickou analýzu ocelových, železobetonových, dřevěných, 
technologických a jeřábových konstrukcí, ve stavebnictví, strojním 
inženýrství atp. 
RSTAB se používá pro návrh 3D prutových konstrukcí. 
V MKP programu RFEM můžeme navíc navrhovat desky, stěny, 
skořepiny a tělesa. Díky intuitivnímu ovládání umožňují oba 
programy rychlou a efektivní práci.

Základní vlastnosti / Uživatelské rozhraní

  Individuální programové balíčky díky modulární koncepci programu
  Mezinárodní normy s pravidelnou aktualizací
  Názorná vizualizace modelu a zatížení
  Rychlá a kvalifikovaná podpora zákazníků
  Rychlé seznámení s programy díky snadné obsluze a přehlednému 
uživatelskému rozhraní

  Zadávání modelu v tabulkách nebo přímo v grafice
  Okamžitá kontrola modelu pomocí realistického zobrazení 
v 3D renderingu

  Vytvoření konstrukce a zatížení v krátkém čase
  Program ve více jazycích

Modelování 

  Nástroje pro generování modelů včetně zatížení
  Obsáhlá databáze průřezů a materiálů
  Stanovení imperfekcí
  Generátory zatížení větrem a sněhem
  Efektivní úprava opakujících se konstrukcí pomocí 
parametrizovaného zadání

  Vkládání a ukládání parametrických konstrukčních systémů
  Zadání nelinearit, kloubů a excentricit pro pruty a plochy
  Široký výběr prutů, ploch a materiálových modelů
  Omezení chyb zadání pomocí kontroly modelu

Výpočet

  Lineární výpočet, teorie II. řádu nebo analýza velkých deformací
  Automatické vytvoření kombinací podle zvolených kombinačních 
pravidel

  Výpočetní jádro s optimalizovanou technologií vícejádrových 
procesorů a 64bitová technologie

  Uvažování nelinearit jako je neúčinnost tahových prutů, plastických 
kloubů, prokluzy atp.

  Úprava tuhostí pro materiály, průřezy, klouby, atd.

Výstupy výsledků a tiskový protokol

  Výstup vnitřních sil, deformací a podporových reakcí v tabulkách 
a grafice

  Barevné zobrazení výsledků na renderovaném modelu
  Zobrazení výsledků pro celý model nebo pro zvolené části modelu
  Animace deformací, vnitřních sil a napětí
  Ruční nebo automatický tisk grafiky do tiskového protokolu
  Vícejazyčný tiskový protokol
  Export tiskového protokolu do formátu RTF nebo PDF



Ocelové konstrukce
V programech RFEM a RSTAB můžeme provést statický výpočet a návrh 
ocelových konstrukcí, jako jsou haly, rámové konstrukce, mosty, sila, 
jeřáby, stožáry atp.
RSTAB počítá prostorové prutové konstrukce, RFEM může navíc navrh-
nout prostorové konstrukce složené z desek, stěn a skořepin.
Posouzení ocelových konstrukcí se provádí v příslušných přídavných 
modulech.
Oba programy jsou optimálně integrovány do procesu BIM. Poskytují 
řadu rozhraní s nejrozšířenějšími programy. Kromě toho programy 
RFEM a RSTAB mají obousměrné přímé propojení s programy 
Autodesk Revit Structure a Tekla Structures.

  Eurokód 3 s mnoha národními přílohami, například České republiky, 
Slovenska a dalších zemí

  Mezinárodní normy pro ocelové konstrukce: USA, Švýcarsko, 
Velká Británie, Čína, Kanada, Rusko (s certifikací), Austrálie, atd.

  Rozsáhlá knihovna s mezinárodními materiály a průřezy
  Nelineární materiálové modely pro uvažování plasticity (RFEM)
  Nelinearity prutů, kloubů a podpor (neúčinnost při tlaku / tahu atp.)
  Generátory zatížení a modelů
  Imperfekce nebo normované vzpěrné vlastní tvary
  Kritický součinitel zatížení
  Lineární výpočet, teorie II. řádu nebo analýza velkých deformací
  Automatická klasifikace průřezů
  Pružnoplastické posouzení průřezů (EN 1993, von Mises, TSV, 
AISC, SIA, atd.)

  Stabilitní analýza s integrovaným výpočtem vlastních čísel pro 
jakékoli zatížení a okrajové podmínky (rotační tuhost, smykové 
pole atp.)

  Rozšířený přístup (s dvouosým ohybem) teorií Naumes / Feldmann /
Sedlacek

  Analýza boulení (redukované napětí / vzpěrné délky / analýza II. řádu)
  Stabilitní analýzy podle teorie II. řádu (2D/3D)
  Posouzení únavy, posouzení požární odolnosti
  Návrh přípojů (rámové rohy, patky sloupů, DSTV přípoje, atp.)
  Posouzení nosníků jeřábových drah a příhradových stožárů 
podle EC 3

  Podrobné výstupy výsledků a dokumentace

Chrám Bahá‘í v Chile, v Jižní Americe
Zákazník: Josef Gartner GmbH, Würzburg, Německo

- Modelování v programu Rhinoceros a následný přenos dat do programu RFEM
-  Počítáno v programu RFEMu, včetně posouzení zemětřesení v přídavném modulu 

RF-DYNAM

Počet uzlů: 9 734
Počet prutů: 17 300
Počet konečných prvků: 26 348

© www.josef-gartner.de
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Železobetonové konstrukce
S programy RFEM a RSTAB můžeme snadno navrhnout a posoudit 
konstrukční systémy skládající se z železobetonu. Program RSTAB je 
vhodným nástrojem pro 3D prutové konstrukce (spojité nosníky, sloupy, 
rámy, haly, atd.). V programu RFEM můžeme navíc navrhnout 
železo betonové desky, stěny a skořepiny, dále také předpjaté betonové 
konstrukce. Kromě toho je možné navrhnout jednotlivé základy 
a provést posouzení na protlačení (RFEM).

  Eurokód 2 s mnoha národními přílohami, například z České republiky, 
Slovenska a dalších zemí

  Mezinárodní normy pro betonové konstrukce: USA, Švýcarsko, Čína
  Lineární a nelineární výpočty
  Posouzení desek, stěn, skořepin, prutů a základů
  Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti, protlačení
  Výpočet deformací desek, skořepin a 3D prutových konstrukcí ve 
stavu bez trhlin nebo s trhlinami

  Možnost uvažování smršťování a dotvarování při výpočtu deformací
  Protipožární ochrana pro obdélníkové a kruhové průřezy
  3D vykreslování požadované výztuže nosníku
  Metoda modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)
  Posouzení předem i dodatečně předpjatých betonových prutů
  Základové patky, blokové základy nebo kalichové patky posuzované 
podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1 
s mnoha národními přílohami, například České a Slovenské republiky

  3D vykreslování výztuže základů
  Výkresy výztuže základů včetně výkazu výztuže
  Ověřitelný tiskový protokol

Hotel Intercontinental v Davosu ve Švýcarsku
Zákazník: Sailer Stepan und Partner GmbH, Mnichov, Německo

- Počítáno v programu RFEM včetně analýzy zemětřesení

Počet uzlů: 3 232
Počet ploch: 652
Počet konečných prvků: 29 505

© www.ingena.info

© www.isenmann-ingenieure.de
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Dřevěné konstrukce
Dlubal Software nabízí různé možnosti pro navrhování dřevěných 
konstrukcí. Jednou možností je použít programy RFEM a RSTAB pro 
výpočet celého dřevěného 3D konstrukčního systému. Další možností 
je použít programy RX-TIMBER s minimem zadávacích údajů pro výpo-
čet jednotlivých konstrukčních částí jako jsou lepené lamelové nosníky, 
sloupy, spojité nosníky, vaznice, rámy nebo ztužení dřevěných konstrukcí.
Kromě prutových konstrukcí je také možné navrhnout a posoudit 
plošné prvky, jako jsou například křížem lepené desky s dvouosým 
namáháním.

  Eurokód 5 s mnoha národními přílohami, například pro Českou 
republiku, Slovensko a další země

  Mezinárodní normy pro dřevěné konstrukce: USA, Švýcarsko, Kanada
  Posouzení průřezů, stabilitní analýza a posouzení mezního stavu 
použitelnosti

  Posouzení požární odolnosti podle EN 1995, SIA 265, 
ANSI/AWC NDS-2012 (ASD)

  Rozsáhlá databáze materiálů a průřezů
  Automatické vytvoření kombinací uvažující vliv dotvarování
  Návrh křížem lepených desek podle EC 5
  Libovolný tvar prutů a ploch
  Polotuhé hybridní průřezy
  Optimalizace průřezu
  Ortotropní tělesa
  Návrh přípojů jako jsou kolíkové, patkové a nosníkové spoje (Sigha, 
Sherpa) za pomoci prostředků (hřebíků, šroubů atp.)

  Časově úsporné parametrické zadání v samostatných programech 
RX-TIMBER (lepený lamelový nosník, sloupy, spojitý nosník, rámy atd.)

  Automatické rozdělení a posouzení vyztužení pro namáhání 
příčným tahem v RX-TIMBER

Rozhledna na Pyramidenkogel v Rakousku
Zákazník: LACKNER + RAML Ziviltechniker - GmbH, Villach, Rakousko

- Smíšená konstrukce ze dřeva a oceli 
- Počítáno v programu RSTAB

Výška: přibližně 100 m
Počet uzlů: 1 773
Počet prutů: 2 474

© www.wiehag.com

© www.lignaconsult.com

© www.timberdesign.cz

© www.lackner-raml.at Obrázek: Klaura (www.klaura.at)



Projektování /  
Architektura

Prováděcí a dílenská 
dokumentace

Statický návrh

Dynamika
Programy RFEM a RSTAB nabízí výkonné přídavné moduly 
pro dynamickou analýzu. Provést můžeme posouzení účinků 
zemetřesení, analýzu vlastních frekvencí a kmitání pro jakýkoli 
konstrukční systém.

  Stanovení až 9 999 vlastních čísel pro rovinné nebo prostorové 
konstrukční systémy

  Automatické uvažování vlastní tíhy konstrukce, stanovení 
přídavné hmoty pomocí předem definovaných zatěžovacích 
stavů nebo kombinací

  Vizualizace / animace vlastních tvarů a časových průběhů
  Analýza vynuceného kmitání pomocí modální analýzy nebo 
přímé integrace

  Rozsáhlá knihovna akcelerogramů pro oblasti náchylné 
k zemětřesení

  Náhradní seismické zatížení podle multimodální metody 
spektra odezvy a následná kvadratická superpozice výsledků

  EC 8 s národními přílohami České republiky, Slovenska 
a dalších zemí

  Mezinárodní normy jako jsou SIA 261, IBC 2012, GB 50011, 
O.G. 23089, atd

  Výstup vlastních frekvencí a vlastních tvarů, přídavných hmot, 
náhradních zatížení a časových průběhů

BIM navrhování
Programy RFEM a RSTAB umožňují navrhovat konstrukce v procesu 
BIM. Oba programy mají vysoce výkonné rozhraní s nejrozšířenějšími 
CAD programy a statickými programy. Rozhraní jsou integrovaná 
do programů standardně a neustále aktualizovaná a dále rozvíjena.

  Efektivní týmová práce pro statiky a projektanty
  Práce na 3D modelu s informacemi o geometrii a materiálu
  Přímé rozhraní s Autodesk Revit Structure, Tekla Structures, 
AutoCAD a Bentley ISM

  Zachování inteligence při přenosu dat
  Snadný přenos upravených modelů
  Standardní formáty souborů pro výměnu dat jako DXF, IFC, DSTV, 
STP, SDNF atd.

  Rozhraní s CAD programy pro vyztužení Nemetschek, Glaser 
a Strakon

Návrh skleněných konstrukcí
S programem RFEM můžeme spočítat a navrhnout skleněnou 
konstrukci samostatně nebo jako součást celého modelu. 
K dispozici je mnoho komerčně dostupných typů skla.
Skleněné plochy definované v RFEMu mohou být podepřeny 
na liniích a uzlech. Jinou možností je modelovat je jako 
samostatná tělesa.

  Posouzení jednovrstvého, vícevrstvého nebo izolačního skla
  Normy DIN 18008: 2010-12 nebo TRLV: 2006-08
  Napěťová analýza, posouzení mezního stavu únosnosti 
a použitelnosti

  Posouzení zakřivených skleněných ploch
  Uvažování klimatického zatížení
  Možnost zohlednění smykového spřažení vrstev

© www.rubner.com



O společnosti 
Dlubal Software s.r.o.
Vývoj a prodej softwaru pro 
statický výpočet od roku 1987

Počet zaměstnanců v Praze (ČR), 
Tiefenbachu a Lipsku (DE), Paříži (FR), 
Katovicích (PL), Boloni (IT) 
a Philadelphii (USA): více než 180

Počet licencí: více než 12 000Zákazníci po celém světě
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Belgie, 
Lucembursko, Portugalsko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Dánsko, 
Švédsko, Finsko, Norsko, Slovinsko, Řecko, Turecko, Itálie, USA, Kanada, 
Jižní Korea, Brazílie, Peru, Čína, Rusko... 

Známé společnosti používají 
Dlubal Software

Abengoa, ESP-Sevilla
A-Insinöörit Suunnittelu Oy, FIN-Espoo
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH, 
Stuttgart
ALSTOM, Mannheim
ALTRAD plettac assco, Plettenberg
AmericanTower, USA-Cary, North Carolina
Andritz Hydro, A-Linz
Anwikar Consultants, Würzburg
AREVA NP, Erlangen
Assmann, Braunschweig
ATP, München, Offenbach am Main, 
A-Innsbruck, A-Wien
Audi, Ingolstadt
Bayer Techn. Services, Leverkusen
BG Ingenieure & Berater AG, CH-Lausanne
Bilfinger Berger, Wiesbaden
Bois Consult Natterer SA, CH-Etoy
Bollinger + Grohmann, Frankfurt am Main
Bosch Rexroth AG, Wiesbaden
E.ON Business Services GmbH, Hannover
EADS Deutschland, Immenstaad
EDF - CNEN, F-Montrouge Cedex
Euro-APEX Group B.V, NL-Voorburg
Europoles, Neumarkt
Fast+Epp, CDN-Vancouver (BC)
FLSmidth, Wadgassen
Fritsch + Chiari, A-Wien
Gartner, GundelfingenAnwender
GEA, Bochum

Germanischer Lloyd, Hamburg
Hochtief Solutions AG, München
Hyder Consulting, Hartheim
IMPaC Offshore Engineering, Hamburg
Ischebeck GmbH, Ennepetal, UK-Oldham
ITER, F-St. Paul Lez Durance Cedex
Kannegiesser, Vlotho
Krebs und Kieferk, Darmstadt
Lafarge Services, F-Saint Quentin Fallavier
Larson Engineering Inc., USA-Maryland 
Heights MO
Layher International
Liebherr-Werk Biberach GmbH
Lloyds Register, UK-London
Magdeburger Förderanlagen, Magdeburg
MAN Diesel & Turbo, Augsburg, IND- 
Aurangabad
Max Bögl Bauservice, Sengenthal
MEFA International
Neptun Ship Design GmbH, Rostock
Novum Structures, Veitshöchheim, 
USA-Menomonee Falls (WI)
OTIS GesmbH, A-Wien
PERI, Weissenhorn

Permasteelisa, USA-Miami
Ramboll, FIN-Espoo
Reynaers Aluminium, BEL-Duffel
Rubner Holzbau, I-Brixen
RWE, Essen, Dortmund
Schaefer Systems International
Siemens AG, Erlangen
SLS Services, Saarlouis
Spannverbund, Waldems-Esch
SPI Schüßler-Plan, Düsseldorf
SPX Cooling Technologies, B-Brüssel
ThyssenKrupp
Trelleborg Marine System, F-Rueil-Mal-
maison Cedex
TÜV SÜD Industrie Service
ULMA Construction, I-Monguelfo (BZ)
Waagner Biro, A-Wien
WIEHAG GmbH, A-Altheim
Züblin, Stuttgart

...a více než 5 000 uživatelů po celém 
světě

© www.timberdesign.cz
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Sledujte nás na:

Další 
informace:
Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 203 206
www.dlubal.cz 
info@dlubal.cz

Poznejte nás
Chtěli byste se dozvědět více o programech 
RFEM a RSTAB? Požádejte o bezplatnou 
zkušební verzi bez závazku, nebo ji 
stahněte na www.dlubal.cz.

Se zkušební verzi se můžete dozvědět více 
o našich programech, seznámit se s mani-
pulací a výpočtem konstrukčních systémů.

Přesvědčte se sami, jak snadné je pracovat 
se softwarem Dlubal.

Pokud potřebujete pomoct s prvními 
kroky s programy RFEM a RSTAB, navštivte 
www.dlubal.cz/pro-zacinajici-uzivatele.aspx, 
kde najdete úvodní příklady a návody, videa 
a webináře, manuály a informace 
o našich servisních smlouvách.

Pokud hledáte odpově� na konkrétní otázku, 
navštivte Dlubal blog nebo nás sledujte 
na sociálních sítích, kde najdete mnoho 
tipů a triků, řešení každodenních problémů 
vyskytujících se v mnoha statických kancelá-
řích. Rádi si s Vámi promluvíme také telefo-
nicky nebo prostřednictvím videohovoru.

Máte také možnost účastnit se našich 
bezplatných webinářů, kde vám poskyt-
neme náhled na fungování našeho softwaru, 
ukážeme vám nové funkce a můžeme detail-
něji diskutovat na dané téma. 

Chcete-li zakoupit plnou verzi softwaru, 
použijte náš e-shop na www.dlubal.cz 
nebo se obra�te na náš servisní tým, 
který bude rád, že vám pomůže 
při sestavování individuálního 
programového balíčku.

Technická 
podpora
Naši technici jsou k dispozici všem zákazníkům 
kdykoli mají dotaz k programům Dlubal. Stačí 
poslat Váš dotaz e-mailem. Otázky budou 
zodpovězeny v pořadí, v jakém jsme je obdrželi, 
a po zodpovězení dotazů zákazníků, kteří mají 
servisní smlouvu. Při uzavření servisní smlouvy 
'Pro' získají zákazníci možnost využít navíc 
technickou podporu po telefonu nebo pomocí 
online sdílení obrazovky, je-li to vyžadováno.

Uvítáme jakékoliv vaše názory k našim 
produktům. Vaše připomínky a náměty 
ke zlepšení jsou pro nás důležité.

Servisní smlouvy
Zákaznický servis je jedním z hlavních pilířů 
filozofie firmy Dlubal.
Zájem o naše zákazníky nekončí v době pro-
deje. Nabízíme dodatečnou podporu, pokud 
je to nezbytné pro vaši každodenní práci.

Se servisní smlouvou budou vaše dota-
zy vyřízeny s nejvyšší prioritou a získáte 
upgrady za zvýhodněné ceny.

Pro více informací o našich servisních smlou-
vách nás kontaktujte přímo nebo navštivte 
naše webové stránky www.dlubal.cz.

Upgrady
Používáte již programy RFEM nebo RSTAB?

Získejte upgrade programu.

Prosím, kontaktujte nás nebo si objednejte 
on-line na www.dlubal.cz.


