
Com os programas de análise estrutural RFEM e RSTAB assim como os respetivos 
módulos adicionais é possível calcular e dimensionar todos os tipos de estruturas 
em betão armado e betão pré-esforçado. Dependendo se se trata puramente 
de estruturas porticadas (RSTAB) ou estruturas que contenham também placas, 
paredes ou cascas (RFEM), a Dlubal oferece diferentes soluções.

Extensões de módulos para o dimensionamento 
de acordo com diferentes normas
Extensões de módulos para o dimensionamento de acordo com diferentes 
normas Várias extensões de módulos permitem o dimensionamento em 
betão armado de acordo com as seguintes normas:  EC 2, DIN 1045-1, 
SIA 262, ACI 318,CSA A23.3 e GB 50010

Módulos adicionais para 
o dimensionamento de 
betão armado e betão 
pré-esforçado 

RFEM

RSTAB

RF-/CONCRETE
Dimensionamento em 
betão armado de barras e, 
adicionalmente no RFEM, também 
de superfícies (placas, cascas, 
chapas dobradas e cascas)

RF-CONCRETE Deflect
Modelo do RFEM para 
o cálculo analítico de 
deformações de estruturas 
de superfícies

RF-/FOUNDATION  
Pro
Dimensionamento de sapatas, 
fundações de encaixe e 
ensoleiramentos

RF-CONCRETE NL
Módulo do RFEM para o 
cálculo não-linear de vigas 
de betão armado e estruturas 
planas

RF-/CONCRETE  
Columns
Dimensionamento de betão 
armado de acordo com o método 
do pilar modelo (método baseado 
na curvatura nominal)

RF-TENDON Design
Módulo do RFEM para o 
dimensionamento de betão 
pré-esforçado segundo o 
Eurocódigo 2

RF-TENDON

RF-PUNCH Pro

Módulo do RFEM para 
a definição de elementos 
tensionados em vigas de 
betão pré-esforçado

Modelo do RFEM para a 
verificação do punçoamento 
ao corte de lajes e fundações 
com apoios nodais e de linha

Trabalho com  
estruturas que  

dá gosto...

FAÇA DOWNLOAD 
DA VERSÃO  

EXPERIMENTAL  
DE 90 DIAS!
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Software de Cálculo Estrutural para 
Análise e Dimensionamento



Hemsedal Alpine Suites

Ponte verde AM2

Hotel Intercontinental Parque de Ciência

Kunde:

Cliente:

Cliente:

Cliente: Cliente:HR Prosjekt AS
Oslo/Gol, Noruega

Universidade Técnica de Viena
Departamento de Estruturas

Sailer Stepan und Partner GmbH,  
Ingenieure für Bauwesen VBI, Munique

Werkraum Ingenieure
Viena, Áustria

O software da Dlubal é utilizado mundialmente por muitos 
engenheiros para o dimensionamento de estruturas em 
betão como edifícios, tetos, lajes, paredes, pilares, vigas, 
pórticos, cascas etc.

Projetos de clientes da área 
de estruturas de aço e betão 
armado dimensionados com 
programas da Dlubal Software

© www.tuwien.ac.at

O trabalho com os programas 
da Dlubal é uma sensação 
indescritível e dá gosto!

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

A rapidez e a competência da 
equipa de apoio técnico da Dlubal 
surpreende-me sempre de novo.

Dr.-Ing. Ingo Lukas

© www.hrprosjekt.no © www.ssp-muc.com

Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Alemanha

Telefone:
Fax:
E-mail:

+49 9673 9203-0
+49 9673 9203-51
info@dlubal.com

© www.werkraum.com

www.dlubal.com

https://www.dlubal.com/pt

