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1 Introdução

1.

Introdução

1.1

Dimensionar com o RF-CONCRETE Surfaces

Apesar de o betão armado ser utilizado frequentemente para estruturas planas, como para
pórticos, as normas e a literatura técnica fornece escassa informação sobre o dimensionamento de componentes estruturais de duas dimensões. Em particular, as estruturas em concha (ou
estruturas de protecção), as quais são caracterizadas por um carregamento simultâneo devido
ao momento e à força axial dificilmente são descritas nos livros de referência. Como o método
dos elementos finitos permite uma representação realística do modelo do objecto bidimensional, as teorias de dimensionamento e os algoritmos devem ser encontradas para colmatar
esta “lacuna instruída” entre as regras de barras orientadas e forças internas geradas por computador de estruturas planas.
A DLUBAL ENGINEERING SOFTWARE atende a este especial desafio com o módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces. Baseado nas equações de compatibilidade de THEODOR BAUMANN a partir de
1972, foi desenvolvido um algoritmo de dimensionamento consistente para dimensionar duas
e três camadas de armadura. Para aumentar a eficiência deste módulo como uma ferramenta
utilizada para determinar a armadura necessária estruturalmente, o RF-CONCRETE Surfaces
inclui instruções relativas às relações das armaduras máximas e mínimas permitidas para diferentes tipos de componentes estruturais (lajes 2D, cascas 3D, paredes e paredes como vias), as
instruções podem ser encontradas na forma de especificações do dimensionamento definidas
na norma.
Para além de dimensionar o reforço de aço, o programa verifica sempre se a espessura da laje
de betão que resiste a malha de armadura, é suficiente para ir de encontro aos requisitos a partir da flexão e da força de corte.
Além do dimensionamento do estado limite último, é também possível o dimensionamento
do estado limite de utilização. Estes dimensionamentos incluem a limitação da compressão do
betão e a limitação das tensões do aço reforçado, a armadura mínima para restringir a abertura
das fendas bem como a limitação da largura das fendas através da limitação do diâmetro dos
varões e do espaçamento entre os varões. Aqui, os métodos de dimensionamento analíticos e
não lineares estão disponíveis para selecção.
No dimensionamento não linear (disponível como módulo adicional), é possível ter em conta a
influência da fluência e da retracção para a análise da formação de fendas num sistema deformado.
O dimensionamento pode ser realizado de acordo com as seguintes normas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN 1045 (1988-07)
DIN 1045-1 (2001-07) e (2008-08)
DIN V ENV 1992-1-1 (1992-06)
ÖNORM B 4700 (2001-06)
EN 1992-1-1
CSN EN 1992-1-1
ÖNORM B 1992-1-1
STN EN 1992-1-1
UNI EN 1992-1-1
NEN EN 1992-1-1
BS EN 1992-1-1
NF EN 1992-1-1
PN EN 1992-1-1
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A documentação perfeita dos resultados intermédios, em linha com a filosofia da DLUBAL, providencia especial transparência e verificação do dimensionamento dos resultados.
A sua equipa DLUBAL ENGINEERING SOFTWARE

1.2

Equipa RF-CONCRETE

As seguintes pessoas estiveram envolvidas no desenvolvimento do RF-CONCRETE Surfaces:

Coordenação do Programa
Dipl.-Ing. Georg Dlubal
Dipl.-Ing. (FH) Peter Konrad, B.I.S.M
Ing. Jan Fráňa

Ing. Ph.D. Pavel Marek
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer
Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem

Programadores
Ing. Michal Balvon
Jaroslav Bartoš
Ing. Ladislav Ivančo

Dipl.-Ing. (FH) Peter Konrad, B.I.S.M
Ing. Alexandr Průcha
Ing. Lukáš Weis

Concepção do programa, caixas de diálogo e ícones
Dipl.-Ing. Georg Dlubal
MgA. Robert Kolouch

Zdeněk Ballák
Ing. Jan Miléř

Supervisão do programa
Ing. Jan Fráňa
Dipl.-Ing. (FH) Peter Konrad, B.I.S.M
M.Sc. Dipl.-Ing. Frank Lobisch

Ing. Ph.D. Pavel Marek
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer
Ing. Bohdan Šmid

Manual, sistema de ajuda e tradução
Eng.º Nilton Lopes Fernandes
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl
Dipl.-Ing. (FH) Peter Konrad, B.I.S.M
Jan Jeřábek

Eng.º Jorge Rafael Faria Duarte
Ing. Ladislav Kábrt
Ing. Petr Míchal
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker

Suporte técnico e gestão de qualidade
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Baumgärtel
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Entenmann
Dipl.-Ing. Frank Faulstich
Dipl.-Ing. (FH) René Flori
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hörold
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Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn
M.Sc. Dipl.-Ing. Frank Lobisch
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer
M. Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler
Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Wopperer

1 Introdução

1.3

Utilização do Manual

Os tópicos como a Instalação, interface gráfica do utilizador, avaliação de resultados e impressão estão descritos em detalhe no manual do programa principal RFEM. O presente manual
focaliza-se nas características típicas do módulo adicional do RF-DEFORM.
As descrições do módulo seguem a sequência da entrada de dados e tabelas de resultados do
módulo, bem como a estrutura. O suporte teórico dos métodos de dimensionamento utilizado
neste módulo é descrito em detalhe no manual alemão RF-BETON Flächen. A última secção do
manual descreve as várias funções do programa para avaliar e documentar os resultados do
dimensionamento.
O texto do manual apresenta os botões descritos em parêntesis rectos por exemplo [Novo].
Ao mesmo tempo, estes são apresentados à esquerda. Além disso, as expressões utilizadas
nas caixas de diálogo, tabelas e menus estão configuradas em itálico para clarificar as explicações.
Finalmente encontra o índice no final do manual. Contudo, senão encontrar o que procura por
favor verifique no nosso website www.dlubal.com onde pode passar pelas nossas páginas
FAQ.

1.4

Abrir o módulo adicional
RF-CONCRETE Surfaces

O RFEM fornece as seguintes opções para iniciar o módulo adicional do RF-CONCRETE Surfaces.

Menu
Para iniciar o programa na barra do menu,
seleccione Dimensionar - Betão no menu Módulos adicionais, e depois seleccione
RF-CONCRETE Surfaces.

Figura 1.1: Menu Módulos adicionais → Dimensionar - Betão → RF-CONCRETE Surfaces
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Navegador
Para iniciar o dimensionamento do modulo no navegar Dados,
abre a pasta Módulos adicionais e seleccione RF-CONCRETE Surfaces.

Figura 1.2: Navegados de dados: Módulos adicionais → RF-CONCRETE Surfaces

Painel
No caso dos resultados de dimensionamento estarem já disponíveis na estrutura do RFEM,
pode configurar o caso do RF-CONCRETE Surfaces correspondente na lista de casos de carga
da barra de ferramentas do RFEM. Utilizando o botão [Resultados Ligado/Desligado], pode
exibir os resultados da armadura ou das forças internas no gráfico.
Quando a visualização dos resultados está activa, o painel aparece mostrando o botão [RFCONCRETE Surfaces] onde pode utilizar para abrir o módulo de dimensionamento.

Figura 1.3: Botão do painel [RF-CONCRETE Surfaces]
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2 Dados de entrada

2.

Dados de entrada

Todos os dados necessários para a definição dos casos de dimensionamento são introduzidos
nas tabelas. A função [Assinalar], permite uma selecção gráfica das superfícies que pretende
dimensionar.
Quando tiver iniciado o módulo, abre uma nova janela onde é exibido à esquerda um navegador, que gere todas as tabelas que podem ser actualmente seleccionadas. A lista pendente
acima do navegador contém os casos de dimensionamento que estão já disponíveis (ver capítulo 7.1, página 66).
Se abre o RF-CONCRETE Surfaces numa estrutura do RFEM pela primeira vez, o módulo importa automaticamente os seguintes dados dos casos de dimensionamento relevantes:
•

Casos, grupos e combinações de carga

•

Materiais

•

Superfícies

•

Forças internas (em plano de fundo, se calculadas)

Para seleccionar uma tabela , clique na entrada correspondente no navegador do RFCONCRETE ou consulte as tabelas utilizando os botões apresentados à esquerda. Pode também utilizar as teclas funcionais [F2] e [F3] para seleccionar a tabela anterior e a tabela posterior.
Para guardar as configurações definidas e sair do módulo, clique no botão [OK]. Quando clica
no botão [Cancelar], saí do módulo mas sem guardar os dados.

2.1

Tipo de estrutura

O Tipo de estrutura, que define quando cria uma nova estrutura , tem uma influência considerável em como os componentes estruturas serão sujeitos a tensão.

Figura 2.1: Caixa de diálogo Nova estrutura – Dados gerais, secção de diálogo Tipo de estrutura
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Quando selecciona o tipo de estrutura Laje XY, o componente estrutural será sujeito apenas à
flexão. As forças internas a ser dimensionadas serão representadas exclusivamente por
momentos cujos vectores integram o plano dos componentes..
Quando Parede XZ ou Parede XY, o componente estrutural será sujeito apenas à compressão ou
à tracção no plano dos componentes. As forças internas utilizadas para o dimensionamento
serão apresentadas exclusivamente por forças axiais cujos vectores integram o plano dos
componentes estruturais.
Quando define o tipo de estrutura espacial em 3D, ambos os carregamentos (momentos e força axial) serão combinados. Portanto, o componente estrutural pode ser afectado pela tracção/compressão e flexão simultaneamente. Assim, as forças internas para serem dimensionadas serão representadas pelas forças axiais bem como, pelos momentos cujos vectores integram o plano dos componentes.

2.2

Dados Gerais

Na tabela 1.1 Dados gerais, estão disponíveis dois separadores. Utilize estes para determinar o
carregamento para a verificação do Estado limite último e do Estado limite de utilização.

2.2.1

Estado limite último

Figura 2.2: Tabela 1.1 Dados gerais, no separador Estado limite último

Dimensionamento do de acordo com a nroma / Anexo nacional
Nesta tabela, o dimensionamento padrão é definido uniformemente para todos os tipos de
dimensionamento. As seguintes normas para o dimensionamento do betão armado podem
ser seleccionadas.
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Figura 2.3: Selecção do dimensionamento padrão

Se a norma EN 1992-1-1:2004 é definida, pode seleccionar à direita o Anexo nacional.

Figura 2.4: Selecção do anexo nacional

Utilize o botão [Editar] para verificar os coeficientes do anexo nacional seleccionado. Se necessário pode ajustar os coeficientes.

Figura 2.5: Caixa de diálogo Configuração do Eurocódigo

Pode alterar os coeficientes de redução e os coeficientes de redução parciais, os ângulos de
compressão das escoras, etc. de forma a serem consideradas determinadas especificações
nacionais do utilizador.

Program RF-CONCRETE Surfaces © 2010 Dlubal Engineering Software
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Clique no botão [Novo] para criar uma cópia da norma original. Esta cópia pode ser alterada de
forma adequada e guardada como uma nova configuração do Eurocódigo.

Casos de carga / Grupos de carga e combinações de carga
Estas duas secções de diálogo listam todos os casos de carga , grupos de cara e combinações
de carga definidos no RFEM que são relevantes para o dimensionamento. Utilize o botão []
para transferir os casos de carga, grupos de carga ou combinações de carga seleccionados
para a lista à direita Seleccionados para dimensionamento. Pode também fazer duplo clique
sobre as entradas. Para transferir a lista completa para a direita, utilize o botão [].
Os casos de carga que estão assinalados por um asterisco (*) não podem ser dimensionados.
Este pode ser o caso quando as cargas não estão definidas ou quando o caso de carga contém
apenas imperfeições.
Quando dimensiona combinações de carga, note que neste caso, em contraste para com o
dimensionamento com casos de carga ou grupos de carga, podem existir diversos conjuntos
de forças internas em vez de uma carga única na localização respectiva do dimensionamento.
Dependendo do tipo de estrutura definido, até 16 conjuntos de forças internas podem estar
disponíveis. A análise de todos os máximos e mínimos incluindo as forças internas correspondentes afectam a velocidade de cálculo.

Seleccionados para dimensionar
A coluna à direita lista as cargas seleccionas para o dimensionamento. Utilize o botão [] para
remover os casos de carga seleccionados, grupos de carga ou combinações de carga da lista.
Pode também fazer duplo clique sobre as entradas. Com o botão [], pode transferir a lista
completa para a esquerda.

Comentário
Neste campo de entrada, pode introduzir as notas definidas pelo utilizador descrevendo em
detalhe, por exemplo, o actual caso de dimensionamento.

2.2.2

Estado limite de utilização

Para aceder ao separador Estado limite de utilização, deve seleccionar pelo menos uma acção
no separador Estado limite último. A norma definida é aplicada aos dois separadores.
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Figura 2.6: Tabela 1.1 Dados gerais, no separador Estado limite de utilização

Casos de carga / grupos de carga e combinações de carga
Os casos, grupos e combinações de carga (apenas para o método de dimensionamento analítico) que pretende dimensionar podem ser seleccionados da mesma forma como foi descrito
no capítulo anterior 2.2.1.
Geralmente, as acções que são relevantes para a verificação do estado limite de utilização
(ELU) são diferentes das consideradas para o estado limite último. O conjunto de acções apropriado deve ser definido já, quando se sobrepõe casos de carga no RFEM.

Seleccionados para dimensionar
A coluna à direita lista as cargas seleccionadas para dimensionamento. Como já descritas no
capítulo anterior, pode utilizar os botões [ ] ou [] para remover um ou mesmo todos os
casos, grupos ou combinações de carga seleccionados da lista.

Método de verificação
Com as opções na secção de diálogo abaixo dos separadores, decide se pretende realiza a verificação do estado limite de utilização de acordo com o método analítico ou de acordo com o
método não linear.
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2.2.2.1

Método analítico

As verificações do estado limite de utilização são realizadas por defeito de acordo com o
método Analítico. Este método utiliza as equações que são válidas para as normas individuais
(por exemplo DIN 1045-1, secção 11). Encontra uma descrição detalhada do método em conjunto com um exemplo na parte teórica do manual alemão RF-BETON Flächen.
Utilize o botão [Editar configurações] para abrir a caixa de diálogo onde pode especificar as
configurações para o cálculo da largura das fendas.

Figura 2.7: Caixa de diálogo Configuração para o método analítico do estado limite de serviço

Na secção de diálogo Método , decide qual a relação da deformação do conjunto de armadura
é aplicada para a verificação do estado limite de utilização. Assumindo uma relação idêntica da
deformação da armadura longitudinal, o programa assume uma relação da deformação de 1.0
para a armadura introduzida. Isto significa que os varões nas direcções individuais da armadura estão sujeitos da mesma forma a tensões. Como uma solução completa, esta aproximação
representa um rápido e preciso método de dimensionamento. Contudo, a escolha de uma
inclinação apropriada para as escoras de betão desempenham um papel decisivo. Além disso,
este método representa uma distribuição geométrica pura que é descrita em detalhe na parte
teórica do manual alemão do RF-BETON Flächen. Esta aproximação é aplicável quando existe
uma armadura que corresponde mais o menos à armadura necessária.
A opção Classificando a área como laje ou parede oferece uma solução simplificada que pode
utilizar para uma malha de armadura ortogonal não rodada. O programa verifica para cada
ponto de dimensionamento se a tensão de tracção devido às forças axiais ou ao momento de
flexão excedem uma determinada tensão. O valor limite correspondente está definido na secção de diálogo Critério de classificação. Este critério é utilizado para classificar a superfície relevante como laje (as forças axiais estão definidas como zero) ou como parede (os momentos
estão definidos zero). Negligenciando a menor força interna correspondente, é possível utilizar
o diagrama de fluxo apresentado no ENV 1992-1-1, anexo A 2.8 ou 2.9. O dimensionamento
das forças internas são correspondentes aos valores apresentados na tabela 3.12 do RFEM (cf.
Manual do RFEM, no capítulo 9.12, na página 285).
Se o programa não pode cumprir o critério de classificação para um ponto de dimensionamento da superfície, uma mensagem de erro parece durante o cálculo.
A opção Considerando a relação de deformação da armadura longitudinal está disponível apenas para tipos de estrutura 2D “lajes "laje" e "parede" (cf. Figura 2.1, página 7). Este método
considera a relação da deformação efectiva devido à armadura seleccionada e tem em consideração para a verificação do estado limite de utilização.
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A secção de diálogo Critério de classificação apenas está disponível para tipos de estrutura
3D. Utilize estas configurações para permitir negligenciar a menor Força normal e/ou Momentos de flexão de maneira dimensionar superfícies de uma forma ideal, como lajes ou as paredes.
Para ambas as opções, a resistência à tracção média fctm com 2.9 N/mm2 do betão C30/37 está
pré definida como valor limite. É assumido que resistência à tracção do betão compensa a
formação de fendas devido a uma menor tensão de tracção. Esta é a razão pela qual podem
ser negligenciadas.
Se tem seleccionado a classificação simplificada da superfície como laje ou parede na secção
de diálogo Método, tem de pelo menos assinalar uma de duas caixas de selecção.
Na secção de diálogo Dimensionar pode determinar se o programa analisa as tensões e/ou
fendas para o dimensionamento. Tem de assinalar pelo menos uma de duas caixas de selecção.
Quando selecciona Tensões, o programa dimensiona a tensão de compressão do betão σc e a
tensão do aço σs. Quando selecciona Fendas, o módulo dimensiona a armadura mínima as,min, o
diâmetro máximo lim ds, o espaçamento máximo entre fendas max sI, bem como a largura de
fendas wk. As definições para o dimensionamento individual estão definidas na tabela 1.3
Superfícies (ver capítulo 2.4, página 20).
Na secção de diálogo Determinação da armadura longitudinal, decide se a armadura longitudinal é dimensionada só então a verificação do estado limite de utilização será cumprida. Se
a caixa de selecção não é assinalada, o programa utiliza as configurações especificadas na
tabela 1.4 Armadura, no separador Armadura longitudinal (ver capítulo 2.5.3, página 32): aplicação da armadura básica, da armadura necessária ou da armadura básica com armadura adicional.
O dimensionamento da armadura para a verificação do estado limite de utilização é determinado pelo aumento da armadura de forma iterativa. Como valor inicial para as iterações de
forma a absorver a carga característica dada o programa utiliza a armadura necessária utilizada
no ELU. O dimensionamento não obterá resultados se o espaçamento entre varões sI da armadura aplicada atine o diâmetro dos varões dsl. Neste caso, a tabela de resultados marcará o respectivo ponto como não dimensionável.
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2.2.2.2

Método não linear

Para executar o método de dimensionamento Não linear , necessita de uma licença para o
módulo adicional
RF-CONCRETE NL. Para mais detalhes teóricos sobre este método de dimensionamento, ver o
manual alemão RF-BETON Flächen
O método de dimensionamento não linear exclui as combinações de cargas. A interacção
entre a estrutura e as cargas requerem uma clara distribuição das forças internas. Numa combinação de cargas, contudo, os valores máximos e mínimos estão disponíveis para cada nó dos
EF.
Utilize o botão [Editar configurações] no separador Estado limite de utilização da tabela 1.1 (ver
Figura 2.6, página 11) para abrir a caixa de diálogo onde pode definir as condições para a verificação não linear do estado limite de utilização.

Figura 2.8: Caixa de diálogo Configurações para o cálculo não linear

Na secção de diálogo Propriedades dos materiais de armadura, decide se o cálculo no regime
plástico do gráfico tensão-extensão da armadura será realizado com um gráfico crescente ou
um gráfico horizontal.
As definições na secção de diálogo Opções determinam se a influência da Fluência e da Retracção é considerada no cálculo. Além disso, pode decidir qual das verificações ao estado limite
de utilização (deformação, largura de fendas, tensões) são realizados. Tem de assinalar pelo
menos uma de três caixas de selecção.
As configurações para a fluência e retracção e todos os dimensionamentos individuais são
definidos na tabela 1.3 Superfícies (ver capítulo 2.4.2, página 23).
Na secção de diálogo Configuração para o processo de iteração, define todas as configurações que afectam o processo do método de dimensionamento não linear. Para mais informação teórica sobre este método, consulte o manual alemão RF-BETON Flächen. Quando altera a
precisão das iterações, tenha em atenção que o Número máximo de iterações é maior do que o
passo no processo de cálculo a partir do qual o critério de deformação será adicionalmente
tido em conta. Utilize o botão [Detalhes] para abrir a caixa de diálogo do RFEM Parâmetros de
cálculo, onde pode ajustar a precisão do critério de convergência para o cálculo não linear.
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No cálculo não linear, o programa divide a superfície em diversas Camadas . O número de
camadas recomendado é de 10.
A caixa de diálogo Propriedades dos materiais do betão (cf. Figura 2.8) determina se uma
parábola ou um gráfico parabólico-rectangular é aplicado ao diagrama de tensão-extensão do
betão à compressão. Além disso, pode definir o diagrama de tensão-extensão do betão à tracção. Em concordância com a norma do modelo CEB-FIB, a pré configuração assume um betão
não fendilhado.
Quando selecciona os efeitos de rigidez do betão à tracção (reforço da tracção) para o diagrama tensão-extensão, pode especificar as configurações de aplicação da resistência à tracção
do betão entre as fendas numa caixa de diálogo separada. Para abrir a caixa de diálogo, utilize
o botão apresentado à esquerda.

Figura 2.9: Caixa de diálogo Reforço da tracção

Mais informação sobre o reforço da tracção pode ser encontrada no manual alemão RF-BETON
Flächen.
Os dois gráficos na caixa de diálogo representam dinamicamente as alterações dos parâmetros.

Program RF-CONCRETE Surfaces © 2010 Dlubal Engineering Software

15

2 Dados de entrada

2.2.3

Detalhes

Se realize o dimensionamento de acordo com EN 1992-1-1 ou um dos documentos nacionais
EN de aplicação , o separador Detalhes é exibido adicionalmente. Este separador é desnecessário para a verificação do estado limite de utilização de acordo com DIN 1045-1 porque o factor
kt é geralmente definido com 0.4 na equação 136), na secção 11.2.4 (2).

Figura 2.10: Tabela 1.1 Dados gerais, separador Detalhes

Durante a análise da largura de fendas, o programa calcula a diferença das extensões médias
do betão e da armadura. De acordo com a equação (7.9) da norma EN 1992-1-1, na secção
7.3.4 (2), o coeficiente de duração do carregamento kt deve ser especificado para estas diferenças.

Descrição dos CC, GC ou CO
A coluna A lista todos os casos, grupos e combinações de carga que foram seleccionados para
dimensionamento no separador do estado limite de utilização. Os casos de carga contidos
nestes grupos e combinações de carga aparecem também nesta lista.

Carga Permanente
Esta coluna indica os casos de carga que representam as cargas permanentes. Se um caso de
carga é especificado como carga permanente, o coeficiente kt é automaticamente definido na
última coluna com o valor de 0.4.
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Coeficiente kt
O coeficiente de duração do carregamento kt é utilizado para determinar o período de carregamento. Para uma acção de carga por um longo período de tempo, o coeficiente é de 0.4.
Para uma acção de curta duração, o coeficiente é de 0.6.
Para grupos e combinações de cargas, o coeficiente kt representa a média dos respectivos
valores de kt dos casos de carga contidos nos respectivos grupos e combinações de carga.
n

∑ γ i (LF ) ⋅ k t,i (LF )

kt =

i =1

n

∑ γ i (LF )

i =1

Equação 2.1
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2.3

Materiais

A tabela está dividida em duas partes. A parte superior lista as classes de betão e aço utilizadas
para o dimensionamento. Na secção inferior Propriedades dos materiais, as propriedades do
material actual, isto é, a linha da tabela actualmente seleccionada na secção superior são exibidas.
As propriedades dos materiais necessárias para a determinação das forças internas no RFEM
são descritas em detalhe no capítulo 5.3 do manual do RFEM. O dimensionamento das propriedades relevantes é armazenado na biblioteca global dos materiais e pré definida automaticamente.
Para ajustar as unidades e casas decimais das propriedades do material e das tensões, seleccione Unidades e casas decimais no menu Configurações do módulo (ver Figura 7.5, página
68).

Figura 2.11: Tabela 1.2 Materiais

Descrição do material
Classe de resistência do betão
Os materiais do betão definidos no RFEM estão já pré definidos; materiais diferentes são ocultados. Quando a Descrição do material corresponde a uma entrada da biblioteca do material, o
RF-CONCRETE Surfaces importará as propriedades dos materiais apropriadas.
É possível seleccionar outro material utilizando a lista: coloque o apontador numa linha da
tabela da coluna A, e depois clique no botão [] ou utilize a tecla funcional [F7]. A lista apresentada à esquerda abre, Posteriormente para a transferência as propriedades serão actualizadas.
A lista contém apenas materiais da categoria do Betão que cumprem com o conceito do
dimensionamento da norma seleccionada. A importação dos materiais a partir da biblioteca é
descrita abaixo.
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Armadura
Nesta coluna, o programa pré define, uma classe de aço comum que corresponde ao conceito
de dimensionamento da norma seleccionada.
É possível seleccionar outra armadura utilizando a lista. Coloque o apontador na linha da tabela da coluna B, e depois clique no botão [] ou utilize as teclas funcionais [F7]. A lista apresentada à esquerda abre. Posteriormente à transferência, as propriedades serão actualizadas.
A importação dos materiais a partir da biblioteca é descrita a baixo.

Biblioteca de material
Os diversos materiais do betão e da armadura são armazenados na biblioteca. Para abrir a
biblioteca, utilize o botão apresentado à esquerda. O botão pode ser encontrado abaixo da
coluna A e B.

Figura 2.12: Caixa de diálogo Biblioteca de materiais

Os materiais padrão relevantes estão já pré definidos numa pré selecção, por isso não estão
disponíveis outras categorias ou normas na secção de diálogo Escolha de filtro. Seleccione um
material a partir da lista Material a seleccionar e verifique os parâmetros correspondentes na
parte inferior da caixa de diálogo. Basicamente, não é possível editar estas propriedades do
material.
Clique no botão [Ok] ou utilize o botão [↵] para importar o material seleccionado da tabela 1.2
do módulo adicional.
O capítulo 5.3 no manual do RFEM descreve em detalhe como os materias podem ser adicionados ou reorganizados. Utilizando o botão [Criar novo material], pode criar um novo betão
ou armadura com as propriedades do material definidas pelo utilizador e armazena-las para
mais tarde serem utilizadas.
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2.4

Superfícies

Nesta tabela, são listadas as superfícies que pretende dimensionar. Além disso, pode definir as
configurações para a verificação do estado limite de utilização , existente, que foram seleccionadas pelo menos uma acção no separador Estado limite de utilização da tabela 1.1 Dados
gerais (cf. Figura 2.6, página 11).
O aparecimento da tabela depende do método de dimensionamento que foi especificado
para a verificação do estado limite de utilização ((ELU) na tabela 1.1. Quando dimensiona
exclusivamente o estado limite último, apenas a espessura das superfícies respectivas são listadas.

2.4.1

Método analítico para o estado limite de utilização

Figura 2.13: Tabela 1.3 Superfícies com configurações do método de dimensionamento analítico para o estado limite de
utilização

Material Nº.
Para cada superfície, a tabela apresenta os números dos materiais que são geridos na tabela
1.2 Materiais. Os materiais atribuídos não podem ser alterados nesta tabela.

Espessura
Tipo
Como informação adicional, a tabela apresenta o tipo de espessura que foi atribuída no RFEM.
O programa é capaz de dimensionar uma espessura constante ou linearmente variável, bem
como, uma superfície ortotrópica (sem o método não linear para o ELU).

d
Esta coluna apresenta a espessura que foi importada do RFEM. É sempre possível alterar os
valores pré definidos para o dimensionamento.
Note que o dimensionamento será realizado com as forças internas determinadas no RFEM as
quais se referem à resistência da espessura da superfície definida no programa principal. No
caso de uma estrutura estaticamente indeterminada, a espessura alterada da superfície no RF-
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CONCRETE Surfaces deve também ser ajustada no RFEM, de forma a assegurar um correcto
dimensionamento.
O número da coluna da tabela posterior depende dos separadores exibidos na parte inferior
da tabela. Os separadores são determinados pelas configurações na caixa de diálogo Configurações que pode aceder no separador Estado limite de utilização da tabela 1.1 Dados gerais (ver
Figura 2.7, página 12). Nesta caixa de diálogo, pode decidir se o programa dimensiona as tensões e/ou as fendas.
Os valores não podem ser introduzidos directamente nas colunas, mas são determinados a
partir das configurações do separador na parte inferior da tabela. Note que, por defeito, as
especificações do separador aplicam-se exclusivamente à superfície seleccionada na parte
superior da tabela. É possível contudo, atribuir as especificações actuais a outra superfície, ou a
todas as superfícies, ou apenas a algumas das superfícies. Neste caso, assinale a caixa de selecção Entrada de dados para a superfície nº : e limpe a caixa de selecção Todas à direita (cf. Figura
2.13). Depois pode introduzir manualmente os números das superfícies relevantes. Pode também selecciona-las graficamente na janela de trabalho do RFEM. Se pretende aplicar as configurações a todas as superfícies, assinale a caixa de selecção Todos. Finalmente, clique no botão
[] para atribuir as especificações às superfícies seleccionadas. A atribuição é apenas aplicável
para o actual separador (por exemplo Verificação de tensões).

σc,min
Esta coluna apresenta o valor respectivo da tensão mínima do betão para a limitação das tensões do betão de acordo com DIN 1045-1, o seguir aplica-se a
- Combinação de acções quase-permanente, se o estado limite de utilização, o estado limite

último ou a durabilidade são consideravelmente afectadas pela fluência:
σc ≤ 0.45 · fck
- Combinação de acções rara nas classes de exposição XD1 a 3, XF1 a 4, XS1 a 3:

σc ≤ 0.60 · fck
Os parâmetros são definidos no separador Verificação das tensões (ver Figura 2.15).

σs,max
Este valor representa a tensão máxima da armadura para a limitação da tensão à tracção da
armadura. De acordo com DIN 1045-1, aplica-se o seguinte
- Combinação de acções rara:

σs ≤ 0.80 · fyk
- Efeitos exclusivos devido à restrição:

σs ≤ 1.00 · fyk
Os parâmetros são definidos no separador Verificação das tensões (ver Figura 2.15).

fct,eff
Esta coluna apresenta o respectivo valor da resistência à tracção efectiva do betão . Este valor é
necessário para controlar o diâmetro dos varões.
Os parâmetros são definidos no separador Limite da largura das fendas (ver Figura 2.13). Neste
separador, pode também especificar as configurações de forma detalhada relativamente à
armadura mínima para os efeitos devido à limitação utilizando o botão [Editar].
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Figura 2.14: Caixa de diálogo Configuração para armadura mínima devido à restrição

wk,max
Este valor representa a largura de fendas máxima permitida .
Os parâmetros são definidos no separador Limite da largura das fendas (ver Figura 2.13).

Observação
Esta coluna apresenta as observações na forma de rodapé que são descritas em detalhe na
barra de estado.

Comentário
Este campo de entrada pode ser utilizado para introduzir os comentários definidos pelo utilizador.
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2.4.2

Método não linear para o estado limite de utilização

Para dimensionar de acordo com o método não linear , é necessária uma licença para o módulo adicional RF-CONCRETE NL .

Figura 2.15: Tabela 1.3 Superfícies com configurações do método de dimensionamento n ão linearpara o estado limite
de utilização

As colunas das tabelas Material e Espessura são similares às colunas do método analítico de
dimensionamento. As colunas estão descritas no capítulo anterior 2.4.1 na página 20.
Os valores das colunas posteriores não podem ser introduzidos directamente, mas são determinados pelas configurações do separador na parte inferior da tabela. Note que, por defeito,
as especificações do separador aplicam-se exclusivamente às superfícies seleccionadas na parte superior da tabela. É possível, contudo, atribuir as especificações actuais a outra superfície, a
todas as superfícies ou apenas a algumas das superfícies. Neste caso, assinale a caixa de selecção Entrada de dados para a superfície nº: e limpe a caixa de selecção Todos à direita. Depois
pode introduzir os números das superfícies relevantes manualmente. Pode também seleccionar as superfícies graficamente na janela de trabalhão do RFEM. Se pretende aplicar as configurações a todas as superfícies, assinale a caixa de selecção Todos. Finalmente, clique no botão
[] para atribuir as especificações às superfícies seleccionadas. A atribuição é apenas aplicável
para o actual separador.

Relação da fluência ϕ
Os parâmetros para a fluência estão definidos no separador Fluência. Baseado nessas condições o RF-CONCRETE NL determina a taxa de fluência. Para a espessura efectiva do componente estrutural h0, o programa assume a espessura da superfície d para o cálculo.
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Figura 2.16: Secção de diálogo Configuração para a verificação do estado limite de serviço, separador Fluência

A determinação da relação da fluência ϕ é descrita em detalhe no manual alemão do RFBETON Flächen.

Retracção εcs (em preparação)
Esta coluna exibe a retracção respectiva . Os parâmetros correspondentes são definidos no
separador Retracção. Com base nestas condições, o programa determina automaticamente a
retracção adequada. Para a espessura efectiva do componente estrutural h0, o programa
assume a espessura da superfície d para o cálculo.

Figura 2.17: Secção de diálogo Configuração para a verificação do estado limite de serviço, separador Retracção

A determinação da retracção εcs é descrita em detalhe no manual alemão do RF-BETON Flächen. Se não pretende aplicar nenhuma extensão devido à retracção para superfícies em particular, define como 0 ‰ para a retracção definida pelo utilizador no separador Retracção.
Note que não pode considerar nenhuma retracção para o tipo de estrutura Laje XY (cf. Figura
2.1, página 7) porque este tipo providencia graus de liberdade apenas para a flexão.

uz,max
Este valor representa a deformação máxima permitida que deve ser observada para a verificação do estado limite de utilização. Os parâmetros correspondentes estão definidos no separador Análise da deformação.
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Figura 2.18: Tabela 1.3 Superfícies, separador Análise de deformação

Para garantir o estado limite de utilização para estruturas comuns, por exemplo de acordo com
a norma DIN 1045-1, a flecha devido a combinação de acções quase permanente não deve
exceder os seguintes valores limite:
•

Caso comum

•

Componentes estruturais para os quais uma deformação
excessiva pode resultar em danos posteriores

u z,max =

l eff
250

u z,max =

l eff
500

Os campos seleccionados Linha de contorno mínima, Linha de contorno mínima e Definido pelo
utilizador relativo determinam o comprimento que é utilizado para leff. Para as duas opções das
linhas de contorno, o programa aplica as linhas de contorno mais pequenas e mais longas da
respectiva superfície (ver Figura 2.19). Para as especificações definidas pelo utilizador relativo,
pode introduzir o comprimento directamente ou selecciona-as graficamente entre dois pontos
na estrutura do RFEM. Para toas as três opções, deve definir um divisor pelo qual os comprimentos definidos serão divididos.
Quando seleccionar Definido pelo utilizador absoluto, pode especificar directamente a deformação máxima permitida uz,max.

Figura 2.19: Linhas de contorno para a determinaç ão de uz,max
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O critério do dimensionamento de deformação tem em conta a flecha da superfície, isso significa que a “deformação vertical relativa à menor linha de ligação dos pontos de apoio”. Assim,
estão disponíveis três opções na parte inferior do separador Análise da deformação (Figura
2.18). Pode decidir como é que a deformação local uz,local aplicada deve ser calculado para a
análise da deformação.
•

Sistema não deformado:

•

Superfície paralela deslocada: No caso de um apoio da superfície semi-rígido seleccione
esta opção para considerar a deformação existente. A
deformação uz,local refere-se a uma superfície de referência
virtual que é exibida paralelamente ao sistema não deformado. O vector deslocamento desta superfície de referência é tão longo quanto a deformação nodal mínima dentro
da superfície.

A deformação é relativa à estrutura inicial.

Figura 2.20: Superfície paralela deslocada da posiç ão do nó menos deformado

•

Plano de referência deformado: No caso de as deformações dos apoios de uma superfície
diferirem consideravelmente umas das outras em tamanho
e grau, pode definir um plano de referência inclinado para
o qual a deformação uz,local está relacionada. Este plano é
definido por três pontos do sistema não deformado.
Depois o RF-CONCRETE NL calcula a deformação desses
três pontos de definição e coloca o plano de referência nos
pontos deslocados, de forma a calcular a deformação local
uz,local..

Figura 2.21: Plano de referência definido pelo utilizador deslocado
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wk,max
Este valor representa a largura máxima permitida para as fendas .
Os parâmetros são definidos no separador Controlo da largura de fendas (cf. Figura 2.13).

σc,min
A elevada compressão do betão do betão e da armadura no estado limite de utilização afecta a
utilização e a durabilidade de forma adversa. Esta coluna da tabela apresenta o respectivo
valor da tensão mínima do betão para a limitação das tensões do betão.
Os parâmetros são definidos no separador Verificação das tensões (ver Figura 2.15).

σs,max
Este valor representa as tensões máximas da armadura limitação das tensões à tracção da
armadura.
Os parâmetros são definidos no separador Verificação das tensões (ver Figura 2.15).

2.5

Armadura

Esta tabela é composta por cinco separadores onde todos os dados da armadura são especificados. Como as superfícies individuais muitas vezes requerem diferentes configurações, pode
criar diversos grupos de armadura para cada caso do RF-CONCRETE Surfaces. As definições da
armadura podem ser introduzidas superfície a superfície.

Grupos de armadura
Para criar um novo grupo de armadura , O número, é atribuído pelo programa. U utilizador
definido Descrição ajuda-o a ter uma visão geral sobre todos os grupos de armadura criados no
caso de dimensionamento.

Figura 2.22: Tabela 1.4 Armadura com três grupos de armadura

Para seleccionar um grupo de armaduras, utilize o Nº da lista ou das entradas no navegador.
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Utilizando o botão [Eliminar], grupo de armadura actualmente seleccionado é eliminado dos
casos do RF-CONCRETE Surfaces sem qualquer aviso adicional. As superfícies que estiverem
contidas em tal grupo de armadura não serão dimensionadas. Para dimensionar essas superfícies, deve atribui-las a um novo grupo de armaduras ou a um já existente.
Na secção de diálogo Aplicado nas superfícies, determina as superfícies às quais o actual grupo
de armaduras é aplicado. Todas as superfícies estão pré definidas. Se a caixa de selecção está
assinalada, nenhum grupo de armadura pode ser criado porque as superfícies não podem ser
atribuídas a diferentes especificações de armaduras. Portanto, limpe a caixa de selecção Todos
se pretende utilizar diversos grupos de armaduras.
No campo de entrada abaixo, pode introduzir manualmente os números das superfícies relevantes. Pode também utilizar o botão [Assinalar] para selecciona as superfícies graficamente
na janela de trabalho do RFEM. Além disso, o botão [Criar novo grupo de armadura] está activado. Apenas os números de superfícies que ainda não estejam atribuídos a outros grupos de
armadura estão disponíveis para ser introduzidos no campo de entrada.

2.5.1

Relações da armadura

Figura 2.23: Tabela 1.4 Armadura, separador Taxas de armadura

Este separador define a armadura mínima e máxima em percentagem em percentagem. A
Armadura de distribuição mínima está relacionada com a armadura longitudinal máxima que é
para ser aplicada. Todas as demais especificações são definidas em relação à área da secção da
superfície de uma tira com a largura de um metro. Uma excepção representa a Armadura
mínima de compressão de acordo com DIN 1045-88 que está relacionada com a secção estaticamente necessária.
Encontra exemplos para a armadura mínima e máxima no manual alemão do RF-BETON Flächen.
Para realizar o dimensionamento da parede especifica por exemplo de acordo com a norma
DIN 1045-1, secção 13.7, ou a norma EN 1992-1-1, secção 9.6, seleccione a opção Verificação
das superfícies como paredes, dependendo da norma seleccionada na tabela 1.1 Dados gerais, o
programa tem em atenção o critério a armadura mínima para as paredes .
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2.5.2

Disposição da armadura

Figura 2.24: Tabela 1.4 Armadura, separador Disposição da armadura

Este separador determina as especificações geométricas da armadura dos grupos de armaduras.

Número de camadas
A malha de armadura pode ser aplicada na forma de duas ou três camadas de armadura para
cada lado da superfície. Para a verificação do estado limite de utilização, apenas são permitidas
duas camadas da malha de armadura.
A definição de lado “inferior” e “superior” da superfície pode ser encontrado na descrição abaixo do recobrimento de betão.

Referir recobrimento do betão a
O recobrimento de betão definido de seguida pode ser relacionado com a distância do centro
de gravidade da armadura ou com a distância da borda da armadura.

Figura 2.25: Relações do recobrimento de bet ão
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Quando dimensiona apenas o estado limite último e selecciona a segunda opção deve especificar o Diâmetro do varão D . Na secção de diálogo abaixo, define a distância à borda c (isto significa o valor nominal o recobrimento de betão cnom).
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Recobrimento de betão
Nestes campos de entrada, específica o recobrimento de betão para os dois lados da superfície. As dimensões representam a distância ao centro de massa das camadas individuais ou a
distância à borda da armadura cnom na direcção ϕ1. As direcções da armadura estão definidas
na secção de diálogo abaixo.

Camadas Superior e
Inferior

O lado “superior” e “inferior” da superfície é definido da seguinte forma. O lado inferior é definido na direcção positiva do eixo locar z da superfície, o lado superior é definido de acordo
com a direcção negativa do eixo local z. Para exibir os eixos da superfície, utilize o navegador
Visualização no RFEM e seleccione as entradas Estrutura → Superfícies → Sistema de eixos da
superfície x,y,z. Pode também utilizar o menu de contexto da superfície correspondente.
Se pretende reverter o eixo z local de uma superfície, clique com o botão direito do rato na
superfície correspondente na janela de trabalho do RFEM para abrir o menu de contexto.
Depois seleccione Inverter sistema de eixos local. Desta forma, é possível uniformizar, por
exemplo, a orientação das paredes e atribuir os lados superiores e inferiores das superfícies na
posição vertical de forma adequada.
Se a estrutura no RFEM foi criada com o tipo de estrutura Parede (cf. Figura 2.1, página 7), não é
possível gerar diferentes malhas de armadura para ambos os lados da superfície. Neste caso, o
módulo permite apenas para opções de entrada relativas a recobrimento de betão uniforme
que podem ser aplicados sincronizadamente a ambos os lados da superfície.

Direcções da armadura
As direcções da armadura ϕ referem-se respectivamente ao eixo x local dos elementos finitos
no sistema de eixos resultantes da superfície. O ângulo ϕ deve ser introduzido com um valor
positivo. Representa a rotação no sentido horário da direcção da armadura em relação ao correspondente eixo x.
O sistema de eixos resultante pertence às propriedades da superfície as quais podem ser editadas e ajustadas se necessário na caixa de diálogo Editar superfície do RFEM.

Figura 2.26: Caixa de diálogo do RFEM Editar Superfície, separador Eixos

Os eixos dos elementos finitos podem ser verificados graficamente na janela de trabalho do
RFEM, seleccionando as seguintes entradas no navegador Visualização: Malha EF → Na superfí-
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cie → Sistema de eixos x,y,z do EF ou Numeração → Malha EF → Sistema de eixos x,y,z do EF (cf.
Figura 9.30 na página 281 no manual do RFEM).
Se a estrutura no RFEM foi criada com a estrutura tipo parede (cf. Figura 2.1, página 7), não é
possível gerar diferentes malhas de armadura para ambos os lados da superfície. Neste caso, o
módulo permite apenas as opções de entrada relativamente às direcções uniformes dos conjuntos de armadura, então pode ser aplicado de forma sincronizada para os dois lados da
superfície.

2.5.3

Armadura longitudinal

Figura 2.27: Tabela 1.4 Armadura, separador Armadura longitudinal para verificação do estado limite ultimo e para o estado
limite de utilização

O aparecimento do separador depende dos dimensionamentos que pretende realizar. Para a
verificação do estado limite de utilização (ELU) deve especificar as áreas da armadura. Se pretende realizar a verificação exclusiva do estado limite último, não são necessárias configurações específicas da armadura. Apenas precisa de decidir qual a armadura longitudinal que pretende utilizar para o dimensionamento de corte.
Para mais informação das especificações da armadura para a verificação do estado limite de
utilização, consulte o manual alemão do RF-BETON Flächen.

Armadura base existente
Para cada lado da superfície e cada direcção da armadura, pode definir uma armadura base
que será introduzida em todas as superfícies dos grupos de armadura respectivamente. No
campo de entrada correspondente, introduz a Área da armadurae o Diâmetro que é relevante
para a verificação do estado limite de utilização.
Se a armadura base definida pelo utilizador exceder a armadura máxima necessária, não é
necessária armadura adicional, Contudo, áreas de armadura grandes não são usualmente aplicadas às superfícies porque não será eficiente.
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Introduzir as áreas da armadura é facilitado pelas bibliotecas que estão disponíveis para os
varões e armaduras em malha. Para aceder a estas bibliotecas, utilize os dois botões apresentados à esquerda.
Nas bibliotecas (cf. Figura 2.28 e Figura 2.29), pode seleccionar os varões e as armaduras em
malha. As áreas das armaduras definidas ou armazenadas nas bibliotecas podem ser transferidas para os campos de entrada da secção de diálogo.

Bibliotecas

Figura 2.28: Caixa de diálogo Importar a área de armadura dos varões

Os três campos de selecção na secção de diálogo Parâmetros do varão são iterativos. Normalmente, o programa determina a área da armadura a partir do diâmetro do varão e do espaçamento entre varões.
Na secção de diálogo Exportar, decide em qual campo de entrada da caixa de diálogo inicial as
áreas da armadura determinadas serão importadas. A posição bem como a direcção da armadura podem ser definidas especificamente (ou geralmente através da escolha de todas as caixas de selecção).

Figura 2.29: Caixa de diálogo Importar área de armadura da biblioteca malhas de armadura
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Primeiro, selecciona a Gama de produtos a partir da lista apresentada à esquerda. Depois, define o Tipo de malha e selecciona o Número relevante na secção de diálogo à direita. Na secção
de diálogo abaixo, pode verificar Propriedades da armadura da malha.
Na secção de diálogo Exportar, decide em qual dos campos de entrada da caixa de diálogo inicial as áreas das armaduras determinadas serão importadas. A localização bem como a direcção da armadura podem ser definidas especificamente (ou geralmente assinalando todas as
caixas de selecção).
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Uso da armadura necessária para o dimensionamento do estado limite de utilização
A forma ideal para realizar a verificação ao estado limite de utilização seria a seguinte:
1. Determine a armadura necessária utilizando apenas a carga especificada no separador
Estado limite de utilização
2. Crie um desenho da armadura considerando o diagrama de resultados colorido incluindo a
armadura em malha e os varões
3. Se necessário, dividir as superfícies do RFEM com base no desenho da armadura em superfícies menores que tem a mesma área da armadura existente em cada uma das direcções
da armadura
4. Define a área da armadura existente, o espaçamento entre varões e o diâmetro para cada
superfície no módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces
5. Calcule uma vez mais com as cargas do separador Estado limite de utilização
Este procedimento parece ser demorado, e de alguma forma, é contrário à convenção do programa indicando que pode determinar a armadura e realizar a verificação do estado limite utilizando simplesmente o botão [Calcular].
Portanto, pode assinalar a caixa de selecção Usar a armadura necessária para obter rapidamente uma armadura existente para as superfícies individuais. O programa utiliza a armadura
necessária a partir da verificação ao estado limite de utilização como a armadura que é para ser
aplicada. Quando a caixa de selecção é assinalada, apenas precisa de especificar o diâmetro do
varão.

Armadura adicional
Esta secção de diálogo apenas está disponível para a verificação do estado limite de utilização.
Nas áreas onde a armadura estaticamente necessária excede a armadura base definida, é
necessária uma armadura adicional. Utilize a lista de selecção nesta secção de diálogo para
definir a armadura necessária que pretende aplicar para a verificação do estado limite de utilização.
Se seleccionar Armadura adicional necessária, o programa assume a distribuição da A s,req efectiva como a armadura adicional a ser aplicada.
Se selecciona Armadura adicional disposta, o programa determina a armadura adicional como
sendo a diferença entre a armadura máxima necessária e a armadura base definida.
as,add = max as,req – as,basic
Equação 2.2

A armadura adicional é dimensionada como mostra a representação gráfica abaixo.

Figura 2.30: dimensionamento da armadura adicional

Para dimensionar a armadura adicional, apenas necessita de especificar o diâmetro da armadura.
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Pode também introduzir uma Armadura adicional definida pelo utilizador. Se escolher esta configuração, os dois botões de biblioteca apresentados à esquerda serão activados, e por isso os
varões e a armadura de malha estão disponíveis para selecção.
O botão [Informação] abre uma caixa de diálogo onde todas as três opções descritas acima
serão exibidas.

Armadura longitudinal para verificação da resistência ao corte
Na última secção de diálogo, estão disponíveis três opções para definir a armadura longitudinal aplicada para o dimensionamento ao corte sem armadura de corte.
•

Aplicar armadura longitudinal necessária
O dimensionamento da força de corte resistente é realizado com a tensão existente transformada na armadura na direcção da principal força de corte.

•

Aumentar automaticamente a armadura longitudinal necessária para evitar armadura de
corte
No caso de a armadura longitudinal necessária não ser suficiente para a força de corte
resistente, a armadura longitudinal será aumentada na direcção principal da força de corte até o dimensionamento ao corte sem armadura de corte ser cumprido.

•
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A Aplicar o maior valor resultante da armadura necessária ou da armadura existente definida
Para o dimensionamento da força de corte resistente, o programa utiliza tanto a armadura longitudinal necessária como a armadura longitudinal definida pelo utilizador.
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2.5.4

Método de dimensionamento

Figura 2.31: Tabela 1.4 Armadura, separador Método de dimensionamento

Quando determina a armadura necessária, as forças internas principais são transformadas no
dimensionamento das forças na direcção da armadura e numa força das escoras de betão relacionadas. Os tamanhos destes dimensionamentos de forças dependem do ângulo das escoras
de betão comprimidas presumido que reforça a malha da armadura.
Nas situações de carga “Tracção-Tracção” e “tracção-compressão”, o dimensionamento da força pode tornar-se negativo em uma das direcções da armadura, para os ângulos específicos
das escoras de compressão. Isto significa que as forças de compressão poderiam ocorrer para a
armadura de tensão. Devido à optimização do dimensionamento das forças, a direcção das
escoras de compressão do betão é alterada até que o dimensionamento negativo da força é
zero.
Durante o processo de optimização das forças internas, o programa determina o ângulo de
inclinação da escora de betão que produz o resultado de dimensionamento mais favorável. O
cálculo dos momentos é determinado iterativamente com o ajustamento do anglo de inclinação de forma a encontrar o mínimo energético com o mínimo de armadura necessária. O processo de optimização incluindo o exemplo é descrito em detalhe no manual alemão do RFBETON Flächen.
A optimização para os componentes estruturais sujeitos a tal compressão como as paredes
pode resultar em elementos não dimensionáveis devido à ruptura das escoras de compressão.
Portanto, a optimização possivelmente não é adequada para a situação de carga “compressãocompressão”.
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2.5.5

Norma

Este último separador da tabela está reservado para a norma a qual tem seleccionada na tabela 1.1 Dados gerais. Neste separador, são definidos os dados específicos da armadura. A seguir,
são descritas as especificações para a norma DIN 1045-1.
Na parte inferior direita abaixo da tabela, estão disponíveis dois botões. Clique no botão [Pré
definido] para redefinir os valores iniciais do actual padrão. Utilize o botão [Definir como predefinido] para armazenar as entradas definidas como novas definições padrão.

Figura 2.32: Tabela 1.4 Armadura, separador DIN 1045-1

Vários
Nesta secção de diálogo, a profundidade do eixo neutro pode ser limitada de acordo com a
norma DIN 1045-1, secção 8.2 (3). Neste caso, a relação máxima para o betão até à classe de
resistência C50/60 é de xd / d = 0.45, e de xd / d = 0.35 para o betão de classe de resistência de
C55/67.

Coeficientes
Nos dois primeiros campos de entrada são definidos, o Coeficientes parciais de segurança para
o betão γc e para a armadura γs. Os valores estão pré definidos de acordo com a norma DIN
1045-1, tabela 1.
O valor que é recomendado na norma DIN 1045-1, secção 9.1.6 (2), é pré definido como coeficiente de redução α que é utilizado para considerar efeitos de longa duração na resistência à
compressão do betão.

Armadura de corte
Utilize os dois campos de entrada nesta secção de diálogo para definir o domínio permitido da
inclinação das escoras de betão. No caso dos ângulos introduzidos estarem fora dos limites
permitidos mencionados nas normas, aparece uma mensagem de erro.
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Cálculo

Para iniciar o cálculo, clique no botão [Cálculo].
O dimensionamento do betão armado é realizado utilizando as forças internas que foram
determinadas no RFEM. Se os resultados do RFEM não estão ainda disponíveis, o programa inicia automaticamente o cálculo das forças internas.

3.1

Verificação

Antes de iniciar o cálculo, é recomendável a verificação dos dados de entrada do módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces para correcção. O botão [Verificar] está disponível em cada tabela de entrada do módulo e é utilizado para iniciar a verificação.
O programa verifica se os dados necessários para o dimensionamento estão completos e se as
referências dos conjuntos de dados estão correctos. No caso de serem detectados erros na
entrada de dados, pode aceder à tabela correspondente directamente para fazer as correcções.
Se a verificação de plausibilidade tiver sido bem sucedida, aparece a seguinte mensagem.

Figura 3.1: Verificação de plausibilidade dos dados de entrada

3.2

Iniciar o cálculo

Pode iniciar o cálculo de cada uma das quatro tabelas de entrada clique no botão [Cálculo].
O RF-CONCRETE Surfaces procura pelos resultados dos casos de carga, grupos de carga e
combinações de carga que pretende dimensionar. Se os resultados não podem ser encontrados, o programa inicia o cálculo do RFEM para determinar o dimensionamento relevante das
forças internas. Neste processo de determinação, são aplicados os parâmetros de cálculo pré
definidos no RFEM.
É também possível iniciar o dimensionamento na interface do utilizador do RFEM. Os módulos
adicionais estão listados na caixa de diálogo A calcular como os casos de carga, grupos de carga. Para abrir a caixa de diálogo no RFEM
seleccione A calcular no menu Calcular.
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Figura 3.2: Caixa de diálogo A calcular

Se os casos de dimensionamento do RF-CONCRETE Surfaces estiverem em falta na lista Não
calculados, assinale a caixa de selecção Mostrar módulos adicionais.
Para transferir os casos seleccionados do RF-CONCRETE Surfaces para a lista à direita, utilize o
botão []. Inicie o cálculo utilizando o botão [Calcular].
Pode também utilizar a lista na barra de ferramentas do RFEM para calcular directamente os
casos do RF-CONCRETE Surfaces. Seleccione os casos de dimensionamento relevantes e clique
no botão [Resultados ligado/desligado].

Figura 3.3: Cálculo directo de um caso de dimensionamento do RF-CONCRETE Surfaces no RFEM

Posteriormente, pode observar o processo de cálculo numa caixa de diálogo separada.
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Figura 3.4: Cálculo no RF-CONCRETE Surfaces
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4.

Resultados

A tabela 2.1 Armadura total necessária é exibida imediatamente depois do cálculo. As tabelas
de resultados 2.1 a 2.3 listam os resultados da verificação do estado limite último incluindo as
descrições. As tabelas 3.1 a 3.3 estão reservadas para os resultados da verificação ao estado
limite de utilização. Utilize o navegador do RF-CONCRETE Surfaces, para aceder à tabela de
resultados relevantes. Pode também utilizar os dois botões apresentados à esquerda ou as
teclas funcionais [F2] e [F3] para seleccionar as tabelas anteriores ou posteriores.
Clique no botão [OK] para guardar os resultados e sair do módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces .
De seguida, são descritas em sequência as diferentes tabelas de resultados. Avaliar e verificar
os resultados é descrito em detalhe no capítulo 5 Avaliação de resultados, na página 57.
Seleccionando uma das opções abaixo das tabelas de resultados pode decidir se os dados dos
resultados são exibidos Em nós de EF ou Nos pontos da grelha nas tabelas individuais. Os resultados dos pontos dos EF são determinados directamente pelo núcleo de análise. Os resultados
dos pontos de grelha são determinados por interpolação dos pontos resultantes do EF.
As tabelas de resultados 3.1 a 3.3 estão subdivididas em duas partes (cf. Figura 4.5). A parte
superior representa uma visão geral do dimensionamento em tabelas. A parte inferior exibe os
resultados intermédios do actual EF ou ponto de grelha (isto significa a entrada acima seleccionada) incluindo todos os parâmetros de dimensionamento relevantes. Os diferentes capítulos da estrutura em árvore na parte inferior da tabela podem ser abertos clicando no botão [+]
e fechados clicando no botão [-].

4.1

Armadura total necessária

Figura 4.1: Tabela 2.1 Armadura total necessária

A tabela apresenta os resultados para a armadura máxima de todas as superfícies existentes
para dimensionamento. Os dados de saída são determinados a partir das forças internas dos
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casos de cara, grupos de cara e combinações de carga seleccionados para a verificação do
estado limite último .

Ponto Nº.
Esta coluna da tabela exibe os números de EF ou os pontos de grelha onde a armadura máxima necessária para cada posição e direcção foi determinada. O tipo de armadura é exibido na
coluna E Símbolo.
Os pontos da malha de EF são gerados automaticamente. Os pontos da grelha representam
uma propriedade da superfície que pode ser definida no RFEM. Para cada superfície pode criar
grelhas de resultados definidas pelo utilizador. Para informação detalhada nos pontos da grelha, consulte o manual do RFEM, capítulo 9.9, página 277.

Coordenadas do ponto
As três colunas contêm as coordenadas dos EF ou dos pontos da grelha determinantes.

Símbolo
A coluna E apresenta o tipo de armadura. Para as quatro (ou seis) armaduras longitudinais o
módulo apresenta a respectiva direcção (1,2 e 3, onde aplicável) e o lado da superfície (superior
e inferior).
As direcções da armadura são definidas no separador Disposição da armadura da tabela 1.4
Armadura (cf. capítulo 2.5.2, página 29).

Top and Bottom layers

A camada inferior da armadura é definida no lado da superfície na direcção positiva do eixo z
local da superfície. Desta forma, a camada superior da armadura é definida na direcção negativa do eixo z.
A armadura de corte é inclinada como asw.

Armadura necessária
Esta coluna apresenta as áreas das armaduras que são necessárias para a verificação do estado
limite último.

Armadura base
Esta coluna contém a armadura base definida pelo utilizador que foi especificada no separador Armadura longitudinal na tabela 1.4 Armadura (cf. capítulo 2.5.3, página 32).

Armadura adicional
Quando dimensiona exclusivamente o estado limite último, a coluna H exibe as diferenças
entre a armadura necessária (coluna F) e a armadura base existente (coluna G).
Quanto verifica adicionalmente o estado limite de utilização vê na coluna I as áreas da armadura que são necessárias para as especificações no separador Armadura longitudinal da tabela
1.4 Armadura (cf. capítulo 2.5.3, página 32) para cumprir a verificação do estado limite de utilização.

Observação
A última coluna indica as situações não dimensionáveis ou notas referindo os problemas de
dimensionamento. Os números são explicados na barra de estado.
Para visualizar todas as mensagens do actual caso de dimensionamento, utilize o botão [Mensagens] apresentado à esquerda. Aparece uma caixa de diálogo com informação relevante.
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Figura 4.2: Caixa de diálogo Mensagens de erro ou Notas

Os botões abaixo da tabela são reservados para as seguintes funções:
Botão

Descrição

Função

Filtrar pontos

Os pontos dos EF e da grelha podem ser filtrados por
superfícies e de acordo com determinado critério.
 capítulo 5.3, página 62

Só pontos dimensionáveis

Linhas da tabela com elementos não dimensionáveis são
ocultadas.

Encontrar ponto

Pode procurar as linhas da tabela com os resultados dos
EF únicos ou grelhas de pontos especificando a superfície
ou o número.
 capítulo 5.3, página 63

Escolhes superfície

Pode clicar numa superfície na janela do RFEM para exibir
os resultados na tabela.

Modo de visualização

Pode ir à janela de trabalho do RFEM para definir outra
vista.

Tabela 4.1: Botões das tabelas de resultados 2.1 a 2.3

Quando apresenta os resultados de dimensionamento Nos pontes da grelha (ver Figura 4.1), o
botão [Detalhes de dimensionamento] está activo. Utilize este botão para verificar os detalhes
do dimensionamento de cada ponto da grelha. A visualização refere-se aos pontos da grelha
seleccionados, isto significa a linha da tabela onde o apontador está actualmente colocado.
Os detalhes do dimensionamento são exibidos apenas para os resultados dos casos de carga e
grupos de carga. A caixa de diálogo Detalhes de dimensionamento é descrita no capítulo 5.1 na
página 57.
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4.2

Armadura necessária por superfície

Figura 4.3: Tabela 2.2 Armadura necessária por superfície

Esta tabela apresenta as áreas da armadura máxima que são necessárias para cada uma das
superfícies dimensionadas. Os detalhes nas colunas da tabela podem ser encontrados no capítulo anterior 4.1.

4.3

Armadura necessária por ponto

Figura 4.4: Tabela 2.3 Armadura necessária por ponto
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Esta tabela lista as áreas da armadura máxima para todos os pontos do EF ou os pontos de grelha de cada superfície. As diferentes colunas são descritas em detalhe no capítulo 4.1 na página 44.
Além disso, as linhas da tabela apresentam os vários tipos de armadura, a tabela exibe os valores que são importantes para a determinação da armadura. Para a norma DIN 1045-1, estes
valores são os seguintes:
Símbolo

Significado

n1 superior

Força axial ou força de membro para o dimensionamento da armadura
na primeira direcção da armadura no lado superior da superfície.

n2 superior

Força axial ou força de membro para o dimensionamento da armadura
na segunda direcção da armadura no lado superior da superfície

n1 inferior

Tem o mesmo significado de n1 superior, mas no lado inferior da superfície

n2 inferior

Tem o mesmo significado de n2 superior, mas no lado inferior da superfície

m1 superior / m2 top

Apenas para estruturas tipo Laje XY: O momento para o dimensionamento da armadura na primeira ou segunda direcção da armadura no
lado superior da superfície.

m1 inferior / m2 inferior

Tem o mesmo significado de m1 superior / m2 superior, mas no lado inferior da
superfície

VEd

Valor de dimensionamento da força de corte aplicada

VRd,ct

Valor de cálculo da resistência ao corte sem armadura de corte

VRd,max

Valor de cálculo da resistência ao corte das escoras de betão

VRd,sy

Valor de cálculo da resistência ao corte da armadura de corte

Theta

Ângulo de inclinação das escoras de betão comprimidas θ

Tabela 4.2: Valores de saída na tabela 2.3 para DIN 1045-1

A função de procurar que pode utilizar clicando no botão apresentado à esquerda ajuda-o a
encontrar os EF específicos ou os pontos de grelha rapidamente (cf. Figura 5.8, página 63).
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4.4

Verificação do estado limite de utilização
total

Figura 4.5: Tabela 3.1 Total

Esta tabela apresenta os resultados determinantes das várias verificações do estado limite de
utilização de todas as superfícies existentes para dimensionamento. A tabela está subdividida
em duas partes. A parte superior representa uma visão geral do dimensionamento em tabelas.
A parte inferior exibe os Resultados intermédios do EF ou dos pontos de grelha, acima seleccionados.
A Figura 4.5 apresenta a tabela de resultados da verificação analítica do estado limite de utilização. O método de dimensionamento é definido no separador estado limite de utilização da
tabela 1.1 Dados gerais (cf. Figura 2.6, página 11). O capítulo 4.7 na páina 53 descreve a tabela
de resultados que aparece quando de uma análise não linear do estado limite de utilização foi
realizada.

Ponto Nº.
Esta coluna exibe os números dos EF ou dos pontos da grelha para os quais o programa tem
determinado as relações máximas para cada dimensionamento necessário. O tipo de dimensionamento é apresentado na coluna F Tipo.
Os pontos da malha dos EF são gerados automaticamente. Os pontos de grelha representam
uma propriedade da superfície que pode ser definida no RFEM. Para cada superfície pode criar
grelhas de resultados definidas pelo utilizador. Para informação detalhada nos pontos de grelha, consulte o manual do RFEM, capítulo 9.9, página 277.

Coordenadas do ponto
Estas três colunas contêm as coordenadas dos EF ou dos pontos de grelha determinantes
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Caso de carga
A coluna E da tabela exibe os casos de carga, grupos de cargas ou combinações de carga cujas
forças internas produzem as relações máximas para a respectiva verificação do estado limite
de utilização.

Tipo
A coluna F apresenta o tipo de verificação do estado limite de utilização. Se foi utilizado o
método analítico, a coluna lista até seis tipos de verificação. Estes tipos são descritos em detalhe incluindo um exemplo no manual alemão do RF-BETON Flächen.
Os tipos de verificação individuais têm os seguintes significados:
Tipo

Verificação do estado limite de utilização

σc

Limitação da tensão de compressão do betão de acordo com as especificações na
tabela
1.3 Superfícies (ver Figura 2.15, página 23)

σs

Limitação da tensão no aço de acordo com as especificações na tabela
1.3 Superfícies (ver Figura 2.15, página 23)

as,min

Armadura mínima para a limitação da largura de fendas de acordo com as especificações na tabela 1.3 Superfícies (ver Figura 2.13, página 20 e Figura 2.14, página
22)

lim ds

Limitação do diâmetro dos varões de acordo com as especificações na tabela 1.4
Armadura (ver Figura 2.27, página 32)

lim sl

Limitação do espaçamento entre varões de acordo com as especificações na tabela 1.4 Armadura (ver Figura 2.27, página 32)

wk

Limitação da abertura de fendas de acordo com as especificações na tabela 1.3
Superfícies (ver Figura 2.13, página 20)

Tabela 4.3: Verificação do estado limite de utilização de acordo com o método analítico

Valor existente
Esta coluna exibe os valores limites totais de todas as superfícies que são decisivas para a respectiva verificação do estado limite de utilização.

Valor limite
Os valores máximos resultam a partir das especificações da norma e da actual situação de carregamento. A determinação dos valores máximos é descrita em detalhe no manual alemão do
RF-BETON Flächen.

Relação
Esta coluna representa os quocientes do dimensionamento existente (coluna G) e os valores
limite (coluna H). Desta forma, pode perceber imediatamente se o critério de dimensionamento de 1 foi cumprido ou excedido.
No plano de fundo desta coluna, são exibidas escalas coloridas cujos comprimentos reflectem
a relação da área. A escala verde significa que o dimensionamento é cumprido. A escala vermelha indica um valor superior. Para visualizar ou ocultar as escalas na tabela, utilize o botão
apresenta à esquerda.
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Nota
A última coluna indica as situações não dimensionáveis ou as notas referindo os problemas do
dimensionamento. Os números são explicados na barra de estado.
Para visualizar todas as mensagens do actual caso de dimensionamento seleccionado, utilize o
botão [Mensagens] apresentado à esquerda. A caixa de diálogo com informação relevante
aparece (cf. Figura 4.2, página 44).
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Os botões na parte superior da tabela estão reservados para as seguintes funções:
Botão

Descrição

Função

Classificar resultados

Os resultados podem ser organizados de acordo com as
relações máximas (coluna J) ou os valores máximos
(coluna G).
 capítulo 5.3, página Error! Bookmark not defined.

Filtrar pontos

Os FE e os pontos de grelha podem ser filtrados por
superfícies e de acordo com determinado critério.
 capítulo 5.3, página 62

Só pontos dimensionáveis

As linhas da tabela com elementos não dimensionáveis
são ocultadas.

Mostrar as relações
com relação > 1

A tabela mostra apenas as linhas com relações> 1.00.

Encontrar ponto

Pode procurar as linhas da tabela com os resultados dos
EF únicos ou grelhas de pontos especificando a superfície ou o número.
 capítulo 5.3, página 63

Seleccionar superfí- Pode clicar numa superfície na janela do RFEM para exicie
bir os seus resultados na tabela.
Imprimir resultados

Os resultados intermédios dos actuais EF ou pontos de
grelha são impressos no relatório de impressão.

Mostrar as barras de As escalas de referência coloridas podem ser exibidas ou
cores
ocultadas.
Modo de visualização

Pode ir para a janela de trabalho do RFEM para definir
outra vista.

Tabela 4.4: Botões das tabelas de resultados 3.1 a 3.3

Quando exibe os resultados de dimensionamento Nos pontos da grelha (ver Figura 4.1), o
botão [Detalhes do dimensionamento] está activo. Utilize o botão para verificar os detalhes do
dimensionamento de cada ponto da grelha. A visualização refere-se aos pontos de grelha
seleccionados, isto significa a linha da tabela onde o apontador está actualmente colocado.

50

Program RF-CONCRETE Surfaces © 2010 Dlubal Engineering Software

4 Resultados

4.5

Verificação do estado limite de utilização
por superfície

Figura 4.6: Tabela 3.2 Por superfície

Esta tabela de resultados exibe as relações máximas para as várias verificações do estado limite
de utilização que são decisivas para cada uma das superfícies dimensionadas.
Os detalhes da coluna da tabela podem ser encontrados no capítulo anterior 4.4.
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4.6

Verificação do estado limite de utilização
por ponto

Figura 4.7: Tabela 3.3 Por ponto

Esta tabela lista as relações máximas para todos os EF ou pontos de grelha de uma superfície.
As diferentes colunas são descritas em detalhe no capítulo 4.4 na página 48.
Além disso, as linhas da tabela mostram as diversas verificações do estado limite de utilização,
a tabela exibe os valores importantes que são considerados na análise.
A função procurar, que pode utilizar clicando no botão apresentado à esquerda ajuda-o a
encontrar os EF específicos ou os pontos de grelha rapidamente (cf. Figura 5.8, página 63).
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4.7

Cálculo não linear total

Figura 4.8: Tabela 3.1 Cálculo não linear total

Esta tabela apresenta os resultados determinantes das várias verificações do estado limite de
utilização para todas as superfícies existentes para dimensionamento. A tabela está subdividida em duas partes. A parte superior representa um dimensionamento geral nas tabelas. A parte inferior exibe os Resultados intermédios dos EF e dos pontos de grelha acima seleccionados.
A Figura 4.8 apresenta a tabela de resultados de uma verificação não linear do estado de limite de utilização. O método de verificação está definido no separador Estado limite de utilização
da tabela 1.1 Dados gerais (cf. Figura 2.6, página 11). O capítulo 4.4 na página 47 descreve a
tabela de resultados que aparece quando é realizada uma análise analítica do estado limite de
utilização.

Ponto da grelha
Esta coluna exibe os números dos EF ou dos pontos de grelha para os quais o programa tem
determinado as relações máximas para cada dimensionamento necessário. O tipo de dimensionamento é exibido na coluna F Tipo.
Os pontos da malha de EF são gerados automaticamente. A grelha de pontos representa uma
propriedade da superfície que pode ser definida no RFEM. Para cada superfície pode criar grelhas resultantes definidas pelo utilizador. Para informação detalhada nos pontos da grelha, ver
o manual do RFEM, capítulo 9.9, página 277.

Coordenadas do ponto
Estas três colunas contem as coordenadas da malha de EF e dos pontos de grelha determinantes.

Caso de carga
A coluna E da tabela exibe o número do caso de carga ou do grupo de carga, cujas forças
internas produzem a relação máxima para a respectiva verificação do estado limite de utilização.
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Tipo
A coluna F apresenta o tipo de verificação ao estado limite de utilização. Se foi utilizado um
método não linear, a coluna lista até quatro tipos de verificações. Os tipos estão descritos em
detalhe no manual alemão do RF-BETON Flächen.
Os tipos de dimensionamento individuais têm os seguintes significados:
Tipo

Dimensionamento do estado limite de utilização

uz,local

Deformação nas secções fendilhadas de acordo com as especificações
da tabela 1.3 Superfícies (ver Figura 2.18, página 25)

wk

Limitação da abertura de fendas de acordo com as especificações da
tabela 1.3 Superfícies (ver Figura 2.13, página 20)

σc

Limitação da tensão de compressão do betão de acordo com as especificações da tabela 1.3 Superfícies (ver Figura 2.15, página 23)

σs

Limitação da tensão do aço de acordo com as especificações da tabela
1.3 Superfícies (ver Figura 2.15, página 23)

Tabela 4.5: Verificação do estado limite de utilizaç ão de acordo com o método não linear

Valor Existente
Esta coluna da tabela exibe os valores limite totais de todas as superfícies que são decisivas
para a respectiva verificação do estado limite de utilização Os valores das deformações, largura de fendas e tensões representam os resultados em secções fendilhadas (estado II).
A largura de fendas wk listada entre os resultados intermédios na parte inferior da tabela refere-se às direcções 1 e 2 da armadura. Por exemplo, o valor para wk1,top representa a largura de
fendas da primeira direcção da armadura na superfície superior (isto significa que as fendas
surgem perpendicularmente à primeira direcção da armadura).

Valor Limite
Os valores máximos resultam das especificações padrão e da actual situação de carregamento.
A determinação dos valores máximos é descrita em detalhe no capítulo 2.4.2 na página 25
bem como no manual alemão do RF-BETON Flächen.

Relação
Esta coluna representa os quocientes de dimensionamento a partir dos valores existentes
(coluna G) e do valor máximo (coluna H). Desta forma, pode perceber de forma imediata se o
critério de dimensionamento de 1 foi cumprido ou excedido..
No plano de fundo desta coluna da tabela, são exibidas escalas coloridas cujos comprimentos
reflectem as várias relações de dimensionamento. A escala verde significa que o dimensionamento é cumprido. A escala vermelha indica que o dimensionamento é excedido. Para visualizar ou ocultar as escalas na tabela utilize o botão apresentado à esquerda.

Nota
A última coluna indica as situações não dimensionáveis ou notas referindo problemas no
dimensionamento. Os números são explicados na barra de estado.
Para exibir todas as mensagens do actual caso de dimensionamento seleccionado, utilize o
botão apresentado à esquerda [Mensagens]. Aparecerá uma caixa de diálogo com informação
relevante (cf. Figura 4.2, página 44).
Os botões na parte superior da tabela são descritos na Tabela 4.4 na página 50.
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4.8

Cálculo não linear por superfície

Figura 4.9: Tabela 3.2 Cálculo não linear por superfície

Esta tabela de resultados exibe as relações máximas para as várias verificações do estado limite
de utilização que são decisivas para cada uma das superfícies dimensionada. Os detalhes nas
colunas da tabela podem ser encontrados no capítulo anterior 4.7.
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4.9

Cálculo não linear por ponto

Figura 4.10: Tabela 3.3 Cálculo não linear por ponto

Esta tabela lista as relações máximas para cada um dos EF ou pontos de grelha de uma superfície. As diferentes colunas são descritas em detalhe no capítulo 4.7 na página 54.
A função procurar, que pode utilizar clicando no botão apresentado à esquerda ajuda-o a
encontrar os EF ou pontos de grelha específicos rapidamente (cf. Figura 5.8, página 63).
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5.

Avaliação de resultados

Quando o dimensionamento está terminado, estão disponíveis várias opções para avaliação
dos resultados. Os detalhes do dimensionamento podem ser exibidos numa janela separada,
ajuda-o a avaliar os dados. Além disso, é possível avaliar os resultados graficamente na janela
de trabalho do RFEM.

5.1

Detalhes do dimensionamento

Quando selecciona para exibir os resultados Nos pontos da grelha (ver Figura 4.1 nas tabelas de
resultados 2.1 a 2.3 para a verificação do estado limite último, o botão [Detalhes do dimensionamento] está activo. Pode utilizar este botão para ver os detalhes do dimensionamento do
ponto da grelha seleccionado, isto significa a linha da tabela onde o apontador esta actualmente posicionado.
Os detalhes da verificação do estado limite último estão disponíveis apenas se as forças internas determinantes resultam a partir de um único caso de carga ou de um único grupo de carga. O dimensionamento de diversos casos de carga, grupos de cara ou de uma combinação de
carga não permite uma atribuição inequívoca.

Figura 5.1: Caixa de diálogo Detalhes do dimensionamento para a verificação do estado limite último

Todos os dados relevantes são listados numa estrutura em árvore à esquerda. Para abrir um
capítulo da árvore, clique em [+]. Para fechar um capítulo, clique em [-]. À direita a caixa de diálogo apresenta graficamente a localização da grelha de pontos da estrutura.
São exibidos os seguintes detalhes do dimensionamento:
•
•
•
•
•
•
•

Forças internas da estática linear
Forças internas principais
Dimensionamento das forças internas
Escora de betão
Armadura longitudinal necessária
Dimensionamento ao corte
Armadura de corte estaticamente necessária
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• Armadura longitudinal mínima
• Armadura longitudinal máxima
Para a verificação do estado limite de utilização, o programa apresenta os resultados intermédios importantes directamente nas tabelas 3.1 a 3.3 que são subdivididas em duas partes (cf.
Figura 4.5, página 47). Além disso, pode verificar todos os detalhes do dimensionamento para
cada grelha e ponto dos EF para a verificação analítica do estado limite de utilização. Contrariamente aos resultados da verificação do estado limite último, o programa permite agora o
acesso aos detalhes do dimensionamento de diversos casos de carga, bem como a combinações de carga existentes para o dimensionamento.

Figura 5.2: Caixa de diálogo Detalhes do dimensionamento Para a verificação do estado limite de utilização

A estrutura em árvore exibe as linhas de resultados relevantes para cada tipo de dimensionamento. Utilize a lista Tipo de verificação na parte inferior da caixa de diálogo apresentada acima
para seleccionar os detalhes do dimensionamento que pretende exibir.
Método de dimensionamento

Tipo de dimensionamento
σc
σs

analítico

as,min

ver Tabela 4.3, página 48

lim ds
lim sl
wk

Tabela 5.1: Tipo de verificação para o estado limite de utilizaç ão

Utilize o botão [] para passar para os EF ou para a grelha de pontos anterior. Clique no botão
[] para seleccionar o ponto posterior.
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5.2

Resultados no modelo do RFEM

Para avaliar graficamente os resultados do dimensionamento, pode utilizar a janela de trabalho do RFEM.

Gráficos do plano de fundo do RFEM
Utilize o gráfico do RFEM no plano de fundo para verificar a posição de um EF ou pondo de
grelha em particular no modelo. Uma seta no gráfico no plano de fundo do RFEM indica o ponto que seleccionou na tabela de resultados.

Figura 5.3: Posição do actual ponto do EF no modelo do RFEM

Se deslocar a janela do RF-CONCRETE Surfaces para outro lugar no monitor e ainda assim continua sem conseguir ver o gráfico de forma clara, utilize o botão [Ir para o gráfico] para activar
o modo de visualização: A janela do RF-CONCRETE Surfaces será ocultada de modo a que possa
alterar adequadamente a forma como é exibida a janela de trabalho do RFEM. O modo de
visualização providencia apenas as funções do menu Ver, por exemplo aproximar, mover ou
rodar a janela de exibição.
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Janela de trabalho do RFEM
É também possível visualizar os resultados do dimensionamento e as relações directamente
no modelo estrutural. Utilize o botão [Gráfico] para sair do módulo adicional RF-CONCRETE
Surfaces e aceder à janela de trabalho do RFEM. A janela apresenta graficamente todos os
resultados de dimensionamento e os critérios de dimensionamento.

Reinforcement direction

O navegador Resultados no RFEM é ajustado aos resultados a partir do módulo adicional do
RF-CONCRETE Surfaces. Este fornece os resultados da armadura longitudinal para cada direcção e camada da armadura, os resultados da armadura de corte, o dimensionamento das forças internas bem como, várias relações e os detalhes do resultado da verificação do estado
limite de utilização.

Figura 5.4: Navegador de Resultados do RF-CONCRETE Surfaces

Para alternar entre a visualização ou não dos resultados do dimensionamento, utilize o botão
da barra de ferramentas [Resultados ligado/desligado] apresentado à esquerda. Para exibir os
valores resultantes nos gráficos, utilize o botão da barra de ferramentas [Mostrar valores resultantes] à direita.
Como as tabelas do RFEM não são relevantes para a avaliação de resultados do RF-CONCRETE
Surfaces, pode desactivar as mesmas.
Os casos de dimensionamento são seleccionados como normalmente por meio de listas no
menu barra do RFEM.
O painel fornece as opções de controlo normais para ajudar na avaliação dos resultados do
dimensionamento. As funções do painel são descritas em detalhe no manual do RFEM, capítulo 4.4.6, página 77. Utilize o separador Coeficientes para organizar os diagramas de superfície
das armaduras, forças internas ou relações. No separador Filtro, é possível seleccionar os resultados em particular de uma superfície especificamente.
Para a exibição e avaliação dos resultados numéricos do dimensionamento , pode utilizar
todas as opções que estão disponíveis no RFEM. As funções correspondentes são descritas em
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detalhe no manual do RFEM, capítulo 10.4, na página 306. A seguinte figura por exemplo,
apresenta a armadura inferior que deve ser inserida, adicionalmente à armadura base específica como um Grupo. Os valores são aplicados na direcção da armadura.

Figura 5.5: Grupo da Armadura inferior, representação da armadura adicional

Os gráficos como os do RFEM podem ser transferidos para o relatório de impressão (ver capítulo 6.2, página 65).
É sempre possível voltar ao módulo de dimensionamento clicando no botão [RF-CONCRETE
Surfaces] que se encontra no painel.

5.3

Filtro para os Resultados

Devido à sua organização, a tabela de resultados do módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces
já fornece uma selecção do total e das superfícies máximas. Além disso, a tabela de resultados
2.3 a 3.3 exibem os resultados de dimensionamento ponto por ponto que oferecem opções de
filtro para uma selecção específica.

Filtrar pontos
Nas tabelas de resultados 2.2 e 2.3 bem como as tabelas 3.2 e 3.3, está disponível o botão apresentado à esquerda. Utilize este botão para abrir a caixa de diálogo Filtrar pontos.
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Figura 5.6: Caixa de diálogo Filtrar pontos

Na coluna Superfície nº, introduz o número da correspondente superfície. É também possível
seleccionar graficamente a superfície na janela de trabalho do RFEM. Ambas as funções estão
disponíveis assim que clicar no campo de entrada.
A coluna Pontos oferece diferentes critérios para filtrar os resultados. Além disso para Todos os
pontos dimensionáveis e Todos os pontos não dimensionáveis, pode seleccionar os pontos
Determinantes. Estes pontos contêm as áreas de armadura máximas ou as relações para a respectiva verificação do estado limite de utilização e do estado limite último.
Se selecciona a opção Utilizador definido, pode introduzir directamente os números dos pontos. Clique em Todos para redefinir toda a visualização.

Exibir apenas os resultados dimensionáveis ou os resultados não dimensionáveis
Através dos dois botões apresentados à esquerda, todos os dimensionamentos concretizados
ou falhados podem ser exibidos de forma exclusiva. Utilize estes botões para ocultar, por
exemplo os dimensionamentos falhados devido a singularidades ou analise as razões para os
problemas de dimensionamento.

Classificação dos resultados
Por defeito, a tabela 3.1 e 3.2 apresentam os resultados organizados de acordo com as relações
máximas do dimensionamento. A classificação de acordo com a coluna J. Para controlar os
valores máximos na coluna G, é possível, classificar os resultados de acordo com os valores
existentes. A relação máxima da deformação não representa por exemplo, necessariamente a
deformação máxima, os valores máximos podem ser definidos de forma diferente, superfície
por superfície. Utilize o botão [Classificar] para alternar entre estes dois tipos de organização
de resultados.

Vista parcial
Além disso, para as funções na tabela de resultados, pode utilizar todas as opções de filtro descritas no manual do RFEM para avaliar graficamente os resultados do dimensionamento. Pode
ter a vantagem devido às vistas parciais já existentes (cf. Manual do RFEM, capítulo 10.9, página 321) utilizadas para agrupar objectos adequadamente. Se necessário, pode criar uma nova
vista parcial para os resultados do RF-CONCRETE Surfaces.

Secção
Da mesma forma, pode utilizar secções no modelo do RFEM. É também possível para definir
novas secções para avaliar os resultados de acordo com as suas necessidades (cf. manual do
RFEM, capítulo 10.6, página 313).

Painel de resultados
Na janela de trabalho do RFEM, pode também utilizar as áreas da armadura e as relações como
critério de filtro. Para aplicar esta função de filtragem, o painel deve ser exibido. Se o painel
não está activo o painel,
seleccione Painel de controlo escala de cores, factores, filtro) no menu Ver
ou utilize o botão na barra de ferramentas do RFEM apresentado à esquerda.
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O painel está descrito no manual do RFEM, capítulo 4.4.6, na página 77. As definições de filtro
para os resultados de dimensionamento podem ser especificadas no primeiro separador
Espectro de cor. A selecção de superfícies é definida no separador Filtro.
Utilize o painel, por exemplo, para definir as áreas da armadura que são exibidas apenas para
um domínio específico de valores. Na Figura 5.7, o valor limite inferior é de 2.00 cm2/m. Além
disso, o reduzido espectro de cores foi ajustado para que uma gama de cores cubra exactamente 1.00 cm2/m. As particularidades, limite do valor superior são definidas por 9.00 cm2/m.

Figura 5.7: Filtrar a armadura necessária com o espectro de cores ajustado

FE Nó dos EF e valores de grelha
Na tabela de resultados 2.2 e 2.3 (armadura) bem como nas tabelas 3.2 e 3.3 (utilização), está
disponível uma função de procura para os nós dos EF e dos pontos da grelha. Para utilizar esta
função, clique no botão apresentado à esquerda. A seguinte caixa de diálogo abre.

Figura 5.8: Caixa de diálogo Localizar ponto da grelha

Primeiro, introduz o número da superfície ou utilize o botão [Seleccionar] para seleccionar
graficamente a superfície. Depois, introduz o número do ponto da grelha relevante ou o nó
dos EF ou seleccione o ponto a partir da lista.
Para uma visualização gráfica, do ponto da grelha ou o nó dos EF, estão disponíveis as mesmas
funções de controlo que são utilizadas no RFEM. As funções correspondentes são descritas no
manual do RFEM, capítulo 10.4, página 306.
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6.

Impressão

6.1

Relatório de impressão

A criação de relatórios de impressão é idêntica ao processo no RFEM. Primeiro, o programa
gera um relatório de impressão para os resultados do RF-CONCRETE Surfaces. Os gráficos e as
descrições podem ser adicionados. Além disso, pode utilizar a pré visualização da impressão
para determinar os resultados do dimensionamento que aparecerão no relatório de impressão
final.
Quando a estrutura é um tanto o quanto extensa, é aconselhável dividir os dados em diversos
pequenos relatórios. Se criar um relatório de impressão separado, por exemplo, apenas para os
resultados do módulo do RF-CONCRETE Surfaces, este relatório de impressão será gerado relativamente rápido.
O relatório de impressão é descrito em detalhe no manual do RFEM. Em particular no capítulo
11.1.3.4 Seleccionar dados dos módulos adicionais na página 338, fornece informação relativa à
selecção de introdução e saída de dados nos módulos adicionais.
Uma opção de selecção especial está disponível para os resultados intermédios da verificação
do estado limite de utilização. A coluna Pontos oferece diferentes critérios para filtrar os resultados. Além disso para Todos os pontos dimensionáveis e Todos os pontos não dimensionáveis
pode seleccionar os pontos Determinantes. Estes pontos providenciam as relações máximas
para a respectiva verificação do estado limite de utilização.

Figura 6.1: Caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão, separador estado limite de utilização – Método analítico
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6.2

Imprimir gráficos do RF-CONCRETE Surfaces

Os gráficos de dimensionamento podem também ser integrados no relatório de impressão ou
podem ser enviados directamente para a impressora. A impressão gráfica é descrita em detalhe no manual do RFEM, capítulo 11.2, página 354.
Cada figura que é exibida na janela de trabalho do RFEM pode ser importada para o relatório
de impressão. Mesmo os diagramas resultantes das secções podem sem integrados no relatório de impressão utilizando o botão [Imprimir].
Para imprimir o actual gráfico do RF-CONCRETE Surfaces na janela do RFEM,
seleccione Imprimir no menu Ficheiro
ou utilize o botão da barra de ferramentas apresentado à esquerda.

Figura 6.2: Botão Imprimir na barra de ferramentas da janela principal

A seguinte caixa de diálogo abre:

Figura 6.3: Caixa de diálogo Impressão gráfica, separador Geral

Esta caixa de diálogo é descrita em detalhe no manual do RFEM, capítulo 11.2, na página 354.
O manual do RFEM também descreve os separadores Opções e Espectro de cor.
Todos os gráficos do RF-CONCRETE Surfaces que foram integrados no relatório de impressão
podem ser deslocados para qualquer posição dentro do relatório através da utilização da função arrastar e largar.
Para além disso, é possível ajustar posteriormente os gráficos importados: Clique com o botão
direito na entrada relevante do navegador do relatório de impressão e seleccione Propriedades
no menu de contexto. A caixa de diálogo Impressão do gráfico aparece novamente, onde pode
ajustar os dados de forma apropriada.
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7.

Funções gerais

O último capítulo descreve algumas funções do menu bem como as opções de exportação
para os resultados do dimensionamento.

7.1

Dimensionar casos no RF-CONCRETE
Surfaces

Pode agrupar as superfícies em casos de dimensionamento separados. Desta forma é possível
resumir por exemplo grupos de superfícies ou especificar determinados tipos de dimensionamento (padrão, armadura, análises não lineares, etc).
É importante que as superfícies num grupo de armadura de um caso de dimensionamento
sejam atribuídas sem ambiguidade (cf. capítulo 2.5, página 28). Em contraste, não é um problema para analisar uma mesma superfície em diferentes casos de dimensionamento.
Os casos de dimensionamento do RF-CONCRETE Surfaces estão disponíveis no espaço de trabalho do RFEM e podem ser exibidos como um caso de carga ou grupo de carga por meio da
lista da barra de ferramentas.

Criar um novo caso do RF-CONCRETE Surfaces
Para criar um novo caso de dimensionamento,
seleccione Novo caso no menu Ficheiro no modulo adicional RF-CONCRETE Surfaces.
A seguinte caixa de diálogo aparece.

Figura 7.1: Caixa de diálogo Novo caso do RF-CONCRETE Surfaces

Nesta caixa de diálogo, introduza um Nº (o qual não esteja ainda atribuído) e uma descrição
para o novo caso de dimensionamento. Quando clica em [OK], a tabela 1.1 Dados gerais abre,
onde pode introduzir dados novos.

Alterar o nome de um caso do RF-CONCRETE Surfaces
Para posteriormente alterar a descrição de um caso de dimensionamento,
seleccione Alterar nome do caso no menu Ficheiro no módulo adicional RF-CONCRETE
Surfaces.
A caixa de diálogo Alterar o nome de um caso do RF-CONCRETE Surfaces aparece.

Figura 7.2: Caixa de diálogo Alterar nome do caso RF-CONCRETE Surfaces
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Copiar um caso do RF-CONCRETE Surfaces
Para copiar os dados de entrada do actual caso de dimensionamento ,
seleccione Copiar caso no menu Ficheiro no modulo adicional RF-CONCRETE Surfaces.
A caixa de diálogo Copiar caso do RF-CONCRETE Surfaces aparece onde pode especificar o
número e descrição do novo caso.

Figura 7.3: Caixa de diálogo Copiar caso do RF-CONCRETE Surfaces

Eliminar um caos do RF-CONCRETE Surfaces
Para eliminar um caso de dimensionamento,
seleccione Eliminar caso no menu Ficheiro no módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces.
Na caixa de diálogo Eliminar casos, seleccione os casos de dimensionamento relevantes do RFCONCRETE Surfaces na lista de Casos disponíveis para eliminar clicando no botão [OK].

Figura 7.4: Caixa de diálogo Eliminar casos
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7.2

Unidades e casas decimais

As unidades e as casas decimais para o RFEM e todos os módulos adicionais são geridas a partir de uma única caixa de diálogo. No módulo adicional RF-DEFORM, pode utilizar o menu para
definir as unidades. Para abrir a correspondente caixa de diálogo,
seleccione Unidades e casas decimais no menu Configurações.
O programa abre a seguinte caixa de diálogo que já conhece do RFEM. O módulo adicional do
RF-CONCRETE Surfaces está já pré definido.

Figura 7.5: Caixa de diálogo Unidades e casas decimais

As configurações podem ser guardadas como perfil do utilizador para que as reutilize depois
numa outra estrutura. As funções correspondentes são descritas no manual do RFEM, capítulo
12.6.2, na página 453.

7.3

Exportação dos Resultados

Os resultados do dimensionamento podem ser fornecidos por outros programas de diversas
formas.

Clipboard
Para copiar as células seleccionadas nas tabelas de resultados do RF-CONCRETE Surfaces para a
área de transferência, utilize as teclas [Ctrl]+[C]. Para inserir as células, por exemplo num programa de processamento de texto, pressione [Ctrl]+[V]. Os cabeçalhos das colunas da tabela
não serão transferidos.

Relatório de impressão
Os dados do RF-CONCRETE Surfaces podem ser impressos no relatório de impressão global (cf.
capítulo 6.1, página 64) para exporta-los posteriormente. No relatório de impressão,
seleccione Exportar para Ficheiro RTF ou BauText no menu Ficheiro.
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A função é descrita em detalhe no manual do RFEM, capítulo 11.1.11, na página 350.

Excel / OpenOffice
O RF-CONCRETE Surfaces fornece uma função para a exportação directa de dados do MS Excel
e OpenOffice.org Calc. Para abrir a correspondente caixa de diálogo,
seleccione Exportar Tabelas no menu Ficheiro no módulo adicional do RF-DEFORM.
A seguinte caixa de diálogo aparece.

Figura 7.6: Caixa de diálogo Exportar - MS Excel

Quando tiver seleccionado os parâmetros relevantes, inicie a exportação clicando no botão
[OK]. O Excel ou o OpenOffice serão iniciados automaticamente. Não é necessário executar o
programa no plano de fundo.

Figura 7.7: Resultados no Excel
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Programas CAD
As áreas da armadura determinadas no RF-CONCRETE Surfaces podem também ser utilizadas
em programas CAD. O RFEM contém interfaces com os seguintes programas:
• Nemetschek (FEM formato para Allplan *.asf)
• Glaser (formato *.fem)
• Strakon (formato *.cfe)
Para utilizar esta função de exportação,
seleccione Exportar no menu Ficheiro no RFEM.
A caixa de diálogo Exportar aparece onde pode seleccionar determinada interface. A caixa de
diálogo é descrita em detalhe no manual do RFEM, no capítulo 13.5.

Figura 7.8: Caixa de diálogo do RFEM Exportar

Dependendo da interface, estão disponíveis as opções específicas para exportar a armadura.
Para aceder às opções correspondentes, utilize o botão [Detalhes] na caixa de diálogo Exportar.
Outra caixa de diálogo abre onde pode definir as configurações específicas para a interface.

Figura 7.9: Caixa de diálogo Configurações de detalhes para exportar, resultados para o Glaser
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