BIM ready
rekensoftware
voor staal,
gewapend beton

RFEM 5
Het eindige elementenprogramma

en houtconstructies
in utiliteits-, industrieen civiele bouw,
werktuigbouwkunde
en dynamica...
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Afbeelding: Sailer Stepan en Partner

RSTAB 8
Het 3D raamwerkprogramma

Algemene Features
RFEM en RSTAB zijn de optimale oplossingen voor uw statische
en dynamische berekening in staal, gewapend beton, hout,
industrie-, kranen- en werktuigbouw. RSTAB wordt gebruikt voor
3D-raamwerkconstructies. Met het eindige elementenprogramma
RFEM kunt u 3D-raamwerk-, plaat-, vlakke, schaal en Solidconstructies berekenen. Door de logisch opbouw met de Duitse
gründlichkeit, leiden beide programma’s tot een snel en efficient
resultaat.
Algemene Features/User Interface
Individuele programmaopbouw m.b.v. modulaire software
opbouw
Nationale en internationale normen (die constant bijgewerkt
worden)
Hoge kwaliteit visualisatie van model en lasten
Snelle en gekwalificeerde ondersteuning
Snelle leercurve met de programma’s door logische user interface
Modelinvoer via tabellen of direct via het scherm
Onmiddelijke modelcontrole m.b.v. foto-realistische visualisatie in
3D rendering
Aanmaken van constructie en lastgegevens in korte tijd
Ondersteuning van meerdere talen
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Modelleren
Hulpmiddelen voor aanmaken van modellen incl. lasten
Uitgebreide doorsnede- en materialenbibliotheek
Bepalen van imperfecties/scheefstanden
Wind- en sneeuwlastgeneratoren
Wijzigen van veel voorkomende constructies door
geparametriseerde invoer
Invoegen en bewaren van geparametriseerde systemen
Invoer van staaf niet-lineairiteiten, koppelingen en
excentriciteiten van staven en vlakken
Grote verscheidenheid van staaf- en vlaktypes evenals
materiaalmodellen
Modelcontrole door detecteren en oplossen van invoerfouten
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Berekening
Lineaire statisch, 2e orde of grote vervormingsberekening
Automatisch aanmaken van combinaties volgens de geselecteerde
norminstelling
Rekenhart met geoptimaliseerde multi-core processor technologie en
64-bit geheugen
Optie voor beschouwing van niet-lineaire effecten zoals bezwijken
van trekstaven, plastische scharnieren, slip, enz.
Wijzigen van stijfheden van materialen, doorsnedes, scharnieren, enz.
© www.josef-gartner.de

Resultaatuitvoer en berekeningsrapport
Uitvoer van snedekrachten, vervormingen en steunpuntreacties in
tabellen en op het grafische scherm
Gekleurde resultaatweergave op gerenderd model
Resultaatweergave op gehele model of een geselecteerd onderdeel
Animatie van vervormingen, snedekrachten en spanningen
Handmatige en automatische aanmaak van afbeeldingen in het
berekeningsrapport
Berekeningsrapport in meerdere talen
Exporteren van het rapport naar RTF- en PDF-bestand

Staalconstructies
Met RFEM en RSTAB kan men berekeningen en ontwerpen maken
van staalconstructies, zoals hallen, raamwerken, bruggen, silo‘s,
kranen, torens, enz.
RSTAB rekent met ruimtelijke staafconstructies. RFEM kan ruimtelijke
staafconstructies berekenen aangevuld met platen, wanden, schalen
en Solids.
De staalcontrole wordt uitgevoerd in een add-on module.
Beide programma‘s kunnen goed worden toegepast in het BIM-proces.
Zij bieden een hoeveelheid aan uitwisselingsmogelijkheden met andere
software. Aanvullend hebben RFEM en RSTAB een bi-directionele
koppeling met Autodesk Revit, Tekla Structures en Bentley ISM.
Eurocode 3 met diverse nationale bijlages, zoals Nederland, België,
Frankrijk, Duitsland
Internationale staalnormen zoals: USA, BS, China, Rusland
(met certificaat), Brazilië, enz.
Uitgebreide bibliotheek met internationale materialen en profielen
Niet-lineaire materiaaltheorie die rekening houdt met plastificatie
van vlakke elementen (RFEM)
Niet-lineair gedrag van staven, scharnieren, en steunpunten
(bezwijken onder trek/druk enz.)
Last- en modelgeneratoren
Equivalente scheefstanden of geschaalde knikvormen
Kritische lastfactoren
Lineaire statische, 2e orde en grote vervormingsberekeningen
Automatische doorsnedeklassificatie
Doorsnede berekening elastisch-plastisch (Von Mises, EN 1993, TSV,
AISC, enz.)
Kip- en knikberekening met geintegreerde eigenwaarde berekening
voor elke belasting of randvoorwaarde (rotatieverhindering,
afschuifpaneel, enz.)
Uitgebreide benadering (scheve buiging) door Naumes/Feldmann/
Sedlacek
Knikberekeningen (gereduceerde spanningen/effectieve
breedtes/2e orde)
Stabiliteitsberekeningen m.b.v. 2e orde (2D/3D)
Vermoeiing- en brandwerendheidsberekening
Diverse staalverbindingen (raamwerk, voetplaten, DSTV,
scharnierend, enz.)
Berekening van kraanbaanliggers en masten volgens EC 3
Gedetailleerde resultaatuitvoer en documentatie

Bahá‘í Tempel van Zuid-Amerika - Chili
Klant: Josef Gartner GmbH, Würzburg, Duitsland
- Modelering in Rhinoceros en vervolgens gegevensoverdracht naar RFEM
- Berekend met RFEM inclusief aardbevingsontwerp in RF-DYNAM
Knopen:
9,734
Staven:
17,300
Eindige Elementen: 26,348

Foto: Hariri Pontarini Architects
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Gewapend betonconstructies
Met RFEM en RSTAB kunt u eenvoudig gewapend betonnen constructies berekenen en controleren. Met RSTAB kan men berekeningen en
ontwerpen maken van betonconstructies, zoals doorgaande liggers,
balkroosters, hallen en kolommen, enz.) RFEM kan aanvullend betonnen wanden, vloeren en gekromde schalen berekenen. Tevens kunnen
constructies van voorgespannen beton berekend worden. Er kunnen
funderingsberekeningen en ponscontroles uitgevoerd worden (RFEM).
Eurocode 2 met diverse nationale bijlages, zoals Nederland, België,
Frankrijk, Duitsland
Internationale betonnormen zoals: USA, China, Zwitserland, enz.
Lineaire en niet-lineaire berekeningen (scheurvorming)
Berekening van platen, wanden, schalen, staven en funderingen
Berekening volgens de uiterste grenstoestand, pons en scheurcontrole
Berekening van de vervormingen voor balken, kolommen, schalen en
vloeren in gescheurde en ongescheurde toestand
Mogelijkheid om rekening te houden met krimp- en kruipeffecten
Brandwerendheidcontrole van rechthoekige en cirkelvormige
doorsnedes
3D rendering van toegepaste wapening voor balkconstructies
Modelkolom-methode of methode gebaseerd op nominale kromming
Berekening van voorgespannen betonliggers met voorgerekte en/of
nagespannen spanelementen
Enkelvoudige funderingen, zoals blok-, emmer- of poerfunderingen
berekend volgens EN 1992-1-1 en EN 1997-1 met nationale
bijlages volgens o.a. Nederland en België
3D rendering van funderingswapening
Wapeningstekeningen voor
funderingen inclusief buigstaten
Eenvoudig te lezen
berekeningsrapport
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Hotel Intercontinental in Davos - Zwitserland
Klant: Sailer Stepan en Partner GmbH, München, Duitsland
- Berekend met RFEM inclusief aardbevingsberekening
Knopen:
3,232
Vlakken:
652
Eindige elementen: 29,505

© www.ssp-muc.com

Foto: Sailer Stepan en Partner

Houtconstructies
Dlubal Software biedt verschillende mogelijkheden om houtconstructies te ontwerpen. Enerzijds kan u RFEM en RSTAB gebruiken om
complete 3D-constructies uit hout te berekenen. Anderzijds kan u de
RX-TIMBER programma’s gebruiken om snel individuele constructieve
componenten te berekenen zoals gelamineerde liggers, kolommen,
doorgaande liggers, dakliggers, raamwerken.
Naast raamwerkconstructies is het met RFEM ook mogelijk om plaat
elementen te berekenen middels Eindige Elementen Methode (EEM).
Op deze manier kan u bijvoorbeeld gelamineerde houten platen
berekenen die in twee richtingen belast zijn.
Eurocode 5 met meerdere nationale bijlages. Bijvoorbeeld voor
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, ...
Internationale houtnormen: VS, Zwitserland, Canada.
Doorsnede ontwerp, stabiliteitsberekening en
bruikbaarheidgrenstoestand (doorbuiging)
Brandweerstandscontrole volgens EN 1995, SIA 265,
ANSI/AWC NDS-2012 (ASD)
Uitgebreide materiaal- en doorsnedebibliotheek
Automatische generatie van combinaties m.b.t. invloed van kruip
Ontwerp van gelamineerde houten platen volgens EC5
Raamwerken en platen en diverse vormen mogelijk
Half-stijf verbonden samengestelde doorsnedes
Optimalisatie van doorsnedes
Orthotrope volume elementen (Solids)
Ontwerp van verbindingen bij hout zoals deuvels, kolomvoeten,
liggerverbindingen (Sigha, Sherpa) genageld, gelijmd of gebout
Tijdbesparende parametrische invoer in RX-TIMBER stand-alone
programma’s (gelamineerde liggers, kolommen, doorlopende
liggers, raamwerken, ...
Automatische herverdeling en ontwerp voor verstijving van
transversale trekspanning in RX-TIMBER

Uitkijktoren in Oostenrijk
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Klant: LACKNER + RAML Ziviltechniker - GmbH, Villach, Oostenrijk
- Constructie samengesteld uit hout en staal
- Berekend met RSTAB
Hoogte: ongeveer 100m
Knopen:
1,773
Staven:
2,474

© www.lackner-raml.at

Foto: Klaura (www.klaura.at)

Dynamica
RFEM en RSTAB bieden krachtige add-on modules voor
dynamische berekeningen. U kan zowel seismische
(aardbevingen) als natuurlijke frequenties en trillingen
berekenen voor willekeurige constructies.
Bepalen tot 9.999 eigenwaardes voor vlakke- en ruimtelijke
constructies
Eigengewicht automatisch beschouwd evenals de bepaling
van addionele massa’s door voorafgaand ingevoerde
belastingen of combinaties
Visualisatie en animatie van eigenvormen en berekeningen
in de tijd
Opgelegde trillingsberekening door modale analyse of directe
© www.rubner.com
integratie
Uitgebreide bibliotheek van accelerogrammen in
aardbevingsgevoelige gebieden
Equivalente seismische belastingen volgens multi-modaal respons
spectrum en sommatie van de resultaten
EC 8 met nationale bijlages voor België, Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk, Italië, ...
Internationale normen zoals IBC 2012, GB 50011, SIA 261,
O.G. 23089, ...
Uitvoer van eigenfrequenties and -vormen, massa’s, equivalente
belasting en tijdsafhankelijke diagrammen

Building Information Model (BIM)
RFEM en RSTAB ondersteunen u in het toepassen van BIM-processen binnen en buiten uw organisatie. Beide programma’s hebben
performante koppelingen met veelgebruikte reken-, teken- en modelleersoftware. Deze koppelingen zijn beschikbaar voor alle RSTAB
en RFEM gebruikers in de basisversie en worden constant up-to-date gehouden door onze ontwikkelaars.
Efficiënt teamwork tussen ingenieurs, constructeurs, tekenaars, ...
 erken met een intelligent 3D-model met informatie over
W
materialen en geometrie
Directe koppeling met Autodesk Revit Structure, Tekla Structures,
AutoCAD en Bentley ISM
Behoud van intelligentie van object tijdens gegevensuitwisseling
Eenvoudige uitwisseling van wijzigingen in modellen
Verschillende bestandsformaten voor uitwisseling zoals DXF, IFC,
DSTV, STP, SDNF, ...
Koppeling met CAD-software van Glaser, Strakon en Nemetschek
Allplan

Glasontwerp
Glazen platen in RFEM worden ondersteund met lijn- of
puntondersteuningen. Het is ook mogelijk om een glazen
plaat te berekenen met volume elementen (Solids).
Ontwerp van enkel-, gelamineerd- en isolatieglas
 ormen DIN 18008:2010-12 en TRLV:2006-08
N
Spanningsberekening, uiterste grens- en
bruikbaarheidsgrenscontroles
Ontwerp van gebogen glas
Klimaatlasten in rekening gebracht
Dwarskrachtkoppeling van glaslagen mogelijk

Ontwerpopzet /
Architectuur

Constructieberekening

Defintief /
Detailontwerp

Bedrijfsprofiel van
Dlubal Software GmbH
Ontwikkeling en verkoop van
rekensoftware sinds 1987
Medewerkers in Tiefenbach
en Leipzig (Duitsland): 42
(verkoop, helpdesk en ontwikkeling)
Medewerkers in Praag (CZ): 140
(verkoop en ontwikkeling)

Klanten wereldwijd
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, VK, Zweden,
Finland, Noorwegen, Slovenië, Spanje, Italië, Portugal, Griekenland,
Turkije, Hongarije, Polen, Tsjechië, VS, Canada, Korea, Brazilië,
China, Rusland, ...

Medewerkers in Oosterbeek (NL)
en Genk (BE): 5
(verkoop en helpdesk)
Aantal gebruikers: meer dan 5,000

Bekende bedrijven gebruiken
Dlubal Software
België
ADEM
AKP industriebouw
Ellimetal
Lithobeton
Reynaers Aluminium
Skellet
SPX Cooling Technologies
Staalbouw Overpelt
Stone Unit
Storax
Stow
Temco
Timmers Cranes and Steelworks
Tubobel
TUV België

Nederland
Ajilon
Akerveld Engineering
ALE Heavy Lift
Barge Master
B-Invented
Bogaards Constructiebureau
De Groot Vroomshoop
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Iv-Infra
Jansen Venneboer
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Janson Bridging
Mammoet
MH Poly
Mosatech
NEDCON
Rolldock
Saltwater Engineering
Schöck
Staalmeesters
Tebodin
Techniek en Methode
TWD
Van Meijl Verhaegh
Viro
WIJCON

Internationaal
Alstom
Arcelor Mittal
BASF
Bayer
Bois Consult Natterer SA

Bolinger + Grohmann
Hitachi Power
Hochtief
Layher
Liebherr-Werk Biberach GmbH
Linde
Lloyd’s
Max Bögl Bauservice, Sengenthal
Novum
PERI, Weissenhorn
Rambol
Siemens
WIEHAG

...en meer dan 5000 gebruikers
wereldwijd

Upgrades

Wilt u meer te weten komen over RFEM en
RSTAB? Vraag een gratis proef-versie aan
zonder enige verplichting via info@rfem.be
of info@rfem.nl. Of download rechtstreeks
vanaf onze website www.rfem.be of
www.rfem.nl.

Gebruikt u al RFEM of RSTAB?

Met de proef-versie kan u onze software leren
en kennis maken met de manier van werken
in onze software.

Onderhoudscontracten

Upgrade dan zeker uw software.
Contacteer ons Benelux team en wij
controleren of u de laatste versie van onze
software heeft geïnstalleerd.

Ervaar zelf hoe eenvoudig en gebruiksvriendeOnze helpdesk is één van de belangrijkste
lijk onze rekensoftware is.
pijlers van ons bedrijf.
Als u hulp nodig heeft, contacteer ons
Onze interesse in u stopt niet na uw aankoop
gerust of ga naar www.dlubal.com/en/
van de software. Dit is het begin: wij bieden
aanvullende ondersteuning en opleidingen
for-beginners.aspx. Hier vindt u voorbeelwanneer dat nodig is voor uw dagelijks werk.
den, handleidingen, video’s, webinars
en informatie over onze service contracten.
Zoekt u een antwoord op een specifieke
vraag, verken zeker eens onze FAQ pagina, bezoek de Dlubal Blog of volg ons op
onze Sociale Media kanalen. Hier krijgt
u dagelijks tips en tricks m.b.t. de praktische
toepassing van uw rekensoftware. Wij staan
ook steeds ter beschikking via telefoon of
videoconferentie.
U heeft ook de mogelijkheid om gratis deel te
nemen aan onze online webinars, waar wij
u meer inzicht geven over de werkwijze
van onze software, nieuwe toepassingen
tonen en in detail vragen beantwoorden.
Wilt u meer informatie omtrent onze
prijslijst of een vrijblijvende offerte?
Contacteer gerust ons Benelux
team, wij helpen u graag verder.

Dynamica

Verbindingen

Glas

Masten

Hout

Beton

Staal
Leer ons kennen

Technische
Support
Onze ingenieurs en constructeurs staan te
allen tijde tot uw dienst voor vragen over
Dlubal software. Contacteer ons met uw
vraag. Wij beantwoorden deze met plezier.
De snelheid van ons antwoord hangt af van
het type onderhoudscontract dat u met ons
heeft afgesloten.
We verwelkomen ook al uw feedback
over onze producten of diensten.
Uw opmerkingen en suggesties zijn erg
belangrijk voor ons.

Met een onderhoudscontract zullen uw
vragen met prioriteit worden opgelost,
u krijgt gratis updates en korting bij
een upgrade.
Voor meer informatie over onze onderhoudscontracten contacteer ons Benelux team
rechtstreeks. Wij helpen u graag verder.

Meer
informatie:
RFEM BeNeLux
C-mine 12 BE-3600 België
Cornelis Koningstraat 3a Oosterbeek,
6862 CK Nederland
Tel. +32 (89) 201 714
Tel. +31 (26) 3392159
www.rfem.be / www.rfem.nl
info@rfem.be / info@rfem.nl
Volg ons op:

