
 

 

Technický list: RIBtec RTslab 
 

  

RTslab  obj.č.: 11.10.105 

 

 intuitivní prostředí pro definici, automatizovaný static-

ký výpočet FEM a navrhování železobetonových desek 

 zohlednění ztužujících průvlaků a vynášecích trámů 

 opakovatelné výstupy při změnách geometrie, zatížení 

a materiálů 

 automatika zatěžovacích kombinací na MSÚ a MSP 

 návrhy ŽB desek na MSÚ na ohyb, posouvající sílu a 

na propíchnutí, návrh smykové spáry u filigránů 

 kvazistálé průhyby, reakce do uložení a přenos zatíže-

ní po podlažích 

 konfigurovatelný protokol statického posouzení 
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Efektivní řešení FEM ve 2D

 
RTslab je programem Windows

®
 s intuitivním grafickým 

prostředím na zadávání, statické výpočty, navrhování a 
vyhodnocování rovinných, obdélníkových a libovolně poly-
gonálních železobetonových, popř. i filigránových, stropních 
a základových desek. Součástí desky mohou být prostupy, 
stěnové a bodové podpory, nosníkové průvlaky a trámy 
vynášející uložení desky mimo její vlastní plochu. Přednosti 
statického softwaru RIBtec RTslab jsou zejména 
následující: 

 snadná, intuitivní obsluha a rychlé zapracování do uce-
leného uživatelského prostředí s konstrukční podporou 
UnDo/ReDo, 

 libovolné ovládání přes panel textových menu, panely 
nástrojů nebo kontextové nabídky výběrem grafického 
objektu, 

 na pozadí výkonný statický výpočet, automatizované 
kombinace zatížení a návrhy železobetonu desky na 
ohyb a smyk integrovanou technologii RIBfem 

TRIMAS, 

 interaktivní vyhodnocení výsledků přímo v uživatelském 
prostředí s možností okamžitého výstupu obsahu obra-
zovky, 

 konfigurovatelný, kompletní protokol statického výpočtu 
a výsledků návrhů, strukturovaný do přehledných kapitol 

s relevantními textovými, tabelárním a grafickými infor-
macemi, 

 okamžitá opakovatelnost výpočtu, návrhů a zvolených 
výstupů po provedení změn v zadání, 

 výstup protokolu do MS Word aj. 

 

Všestranné využití – snadná obsluha 

RTslab se vyznačuje extrémně snadnou obsluhou a inteli-

gentní, kontextovou navigací uživatele. Efektivní podporu 
poskytuje např.: 

 import konstrukčního schématu 2D DXF z libovolného 
CADu nebo přes přímé propojení na RIBcad ZEICON

®
, 

 přímá podpora norem: ČSN EN 1992-1-1, dále obecná 

EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1 a starší DIN 1045-1, 
OENORM EN 1992-1-1 a BS EN 1992-1-1, 

 přehledné zadání statického systému v objektovém pro-
středí s kontextovými funkcemi a panely nástrojů, 

 možnost elastického uložení pro modelování základo-
vých desek, 

 na pozadí automatizovaný model FEM s konečnými prv-
ky dle Reissner-Mindlina vhodnými jak pro tenkostěnné, 
tak i tlustostěnné desky, 

 propojení desky na železobetonové průvlaky a trámy 
(plný obdélníkový průřez, T, I a válcované ocelové profi-

ly), 
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 šachovnicové proměnné zatížení po polích desky s au-
tomatikou součinitelů a návrhových kombinací,  

 přenos zatížení = reakcí v uložení z předchozích výpo-
čtů desek např. ve vyšších podlažích, 

 datový přenos spočtených hodnot nutné ohybové výztu-

že As do CAD; např. do RIBcad ZEICON nebo ve for-
mátu ASF do NEMETSCHEK Allplan, 

 uživatelské prostředí, výstupy a uživatelské příručky 
v češtině; volitelně rovněž v angličtině a němčině. 

 

Řešení FEM. automatika kombinací a návrhů 

RTslab vnitřně obsahuje řešič RIBfem TRIMAS 
s automa-

tikou návrhových kombinací a návrhy železobetonu desek 
na MSÚ. Pro zadání stálých a proměnných účinků se po 
jednotlivých polích desek generuje příslušné stálé a 
proměnné zatížení a korespondující návrhové kombinace 
dle zvolené národní normy. Na tyto výsledky bezprostředně 
navazují návrhy nutné ohybové a smykové výztuže a 
propíchnutí desky na MSÚ. Dále je možné cílené vedení 
návrhu výztuže na hranách sloupů a stěn. 

Software RIBtec RTslab je plně a samostatně funkční bez 

nutnosti instalace jakéhokoliv dalšího softwaru. 

 

Kompletní návrh desky 

Statické návrhy a posouzení železobetonu desek na MSÚ 
obsahují následující: 

 běžné normové i vysokopevnostní betony, betony vlastní 
definice, 

 běžná normová betonářská výztuž, 

 vysokopevnostní betonářská výztuž typu SAS670, 

 nekovová výztuž typu Schoeck ComBAR a Halfen HFR, 

 návrh železobetonu desky na ohyb, 

 návrh železobetonu desky na posouvající sílu, 

 zadání polohy smykové spáry a návrh její dodatečné vý-
ztuže (polostropy, filigrány), 

 cílený lokální návrh desky na propíchnutí, 

 výztuž na hranách podpor a stěn. 

Pro účely posouzení MSP a navazujících konstrukcí jsou 
dále k dispozici např. následující výsledky: 

 obálky kvazistálých a charakteristických elastických prů-
hybů desek, 

 obálky Základní kombinace vnitřních účinků (Vz, My a 
Mt) nosníků a trámů propojených s deskami, 

 reakce do podpor a stěn jak pro jednotlivé zatěžovací 
stavy, tak i jako obálky Základní, Charakteristické a Kva-
zistálé kombinace; v případě stěn pak volitelně se zob-
razením spojitého nebo ekvivalentního konstantního ne-
bo lineárního průběhu a výslednice pro stěnu, 

 v případě elasticky uložené základové desky obálka cha-
rakteristických napětí v základové spáře. 

 

Přehledné zobrazení výsledků 

Vedle komfortního zadávání se nabízí četné funkce na přeh-
ledné a rychlé vyhodnocení a tisk výsledků. Výsledky lze 
vyhodnocovat jak cíleně přímo v okně RTslab nebo pak 
prostřednictvím funkce náhledu na strukturovaný protokol 
výsledků. 

RTslab poskytuje např. tyto zobrazovací funkce: 

 prostorová vizualizace geometrie řešené desky včetně 
průvlaků, trámů, stěn, sloupů, prostupů a zatížení, 

 položkový výkres řešených desek a zatížení, průhyby, 
vnitřní účinky a hodnoty nutné výztuže, 

 animace spočtených deformací desky po zatěžovacích 
stavech pro rychlou kontrolu správnosti zadání, 

 izolinie a izoplochy výsledků s možnou vlastní definicí 
mezí a barev, diagramy a číselné hodnoty, 

 definice pojmenovaných výřezů (detailů) desky pro pře-
hlednější výstupy rozsáhlých desek. 

 


