
EuroDrevo 
 Doplnkový modul pre statický program R3D3 Rám 3D

rogram  EuroDrevo  umožňuje
jednoduché  dimenzovanie

prútov  s  obdĺžnikovým prierezom
(z rasteného aj lepeného dreva) v
2D a 3D sústavách, ktoré môžu byť
dvojsmerne zaťažené alebo zaťa-
žené  krútiacim  momentom.
Pracuje  podľa  platnej  normy:  
STN EN 1995-1-1 Eurokód 5 – Na-
vrhovanie drevených konštrukcií –
Časť 1-1:   Všeobecné pravidlá a
pravidlá pre budovy.

P

MOŽNOSTI PROGRAMU:

● Vytváranie ľubovoľných definícií ty-
pov dimenzovania (súčinitele  vzperu,
oslabenia  prierezu,  dovolený  priehyb
a iné parametre), ktoré môžu byť ná-
sledne použité v ďalších projektoch

● Modifikačný  faktor  k
mod

 je  auto-

maticky  priraďovaný  podľa  skupiny
zaťažení (s najkratším časom pôsobe-
nia na konštrukciu), alebo ručne pod-
ľa rozhodnutia užívateľa

● Dimenzovanie  jednotlivých  prútov,
skupiny kolineárnych prútov a približne
kolineárnych     prútov
(o zmene uhla < 5°).

● Automatické  kontrolovanie  obálok
vnútorných síl vo všetkých charakteris-
tických bodoch dimenzovaného prv-
ku

● Osobitné  kontrolovanie  normálo-
vých a šmykových  napätí  v  priereze
prvku 

● Užívateľ má možnosť nadimenzovať
prvok v ľubovoľnom bode pre všetky
obálky alebo pre ľubovoľne zvolené

● Program  vypočítava  maximálne
relatívne pretvorenia prvku v zložitom
stave napätia (s ohľadom na reologic-
ké vplyvy a prípadný vplyv šmykových
síl) a prirovnáva ho k dovoleným hod-
notám

● Správa  z  dimenzovania  (vo  forme
ručných  výpočtov)  obsahuje  všetky
medzivýpočty  a  je  ukladaná  vo  for-
máte .RTF otvoriteľnom v MS Word a
OO Writer

Cena:            270,00 € bez DPH
Výrobca:                ArCADiaSoft Chudzik sp. j.  , ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź , Poľsko
Distribútor SR:         Szymon Luczak - KMM PROJEKT , ul. Rovná 594/5, 058 01 Poprad, Slovenska Republika

                                tel. (00421) 944-160-143, www.kmm-projekt.sk

 

Systémové požiadavky:
Pentium 4 (odporúčané P4 D), 256MB RAM (odporúčané minimum 1GB), DVD-Rom, cca. 250MB voľného miesta na pevnom disku, 

operačný systém Windows XP 32bit, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, nainštalovaný program Rama R3D3 + licencia


