
O software de AEF de engenharia estrutural RFEM e o programa de análise 
de estruturas porticadas RSTAB com os módulos adicionais de aço são a 
solução ideal para a análise e o dimensionamento de estruturas em aço, tais 
como, edifícios, naves, andaimes, pontes, silos, gruas, pontes rolantes, torres e 
muitos outros.

Módulos adicionais para o dimensionamento 
de acordo com diferentes normas internacionais
Os módulos adicionais encontram-se disponíveis para as seguintes normas 
de construções em aço:

ANSI/AISC 360 (Norma EUA)
BS 5950-1:2000 (Nor. Britânica) 
IS 800:2007 (Norma Indiana
CSA S16 (Norma Canadiana)
NTC-RCDF 2004 (Norma 
Mexicana)
SANS 10162-1:2011 (Norma 
Sul Africana)

SIA 263 (Norma Suiça)
BS EN 1993-1-1 (EC 3: Anexo 
Britânico)
GB 50017-2003 (Norma Chinesa)
AS 4100-1998 (Norma Australiana)
SP 16.13330.2011 (Norma Russa)
BNT NBR 8800:2008 (Norma 
Brasileira)

Módulos adicionais para 
o dimensionamento de 
aço e alumínio

RFEM

RSTAB

RF-/STEEL
Análise de tensões de superfícies 
(apenas no RFEM) e barras

RF-/PLATE-BUCKLING
Verificação da encurvadura local 
de lajes com ou sem reforços

RF-STEEL EC3
Dimensionamento de barras 
de aço de acordo com o 
Eurocódigo 3

RF-/STEEL Plasticity
Dimensionamento plástico de 
secções de acordo com o método 
das forças internas parciais (TSV) 
e método simples

RF-/STEEL Warping 
Torsion
Análise da encurvadura lateral-
torcional (flexão-torção) de acordo 
com a teoria de segunda ordem 
com 7 graus de liberdade.

RF-/ALUMINUM ADM
Dimensionamento de barras 
de alumínio de acordo com 
ADM (Norma Americana)

RF-/ALUMINUM

RF-/STEEL Fatigue  
Members

Dimensionamento de barras 
de alumínio de acordo com 
o Eurocódigo 9

Verificação do desgaste de 
barras e conjuntos de barras
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Trabalho com  
estruturas que  

dá gosto...

FAÇA DOWNLOAD 
DA VERSÃO  

EXPERIMENTAL  
DE 90 DIAS!



Reabilitação do viaduto 
Müngsten

Estrutura de forma livre em vidro 
no centro comercial Xujiahui

Sky Walk

Kunde:

Cliente:

Cliente:

Cliente:

PSP - Professor Sedlacek und Partner 
Dortmund, Alemanha

Novum Structures LLC

TAROS-NOVA s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm, 
República Checa

Vários projetos espeteculares de construções em aço 
foram já realizados no passado em todo o mundo 
com o software de cálculo estrutural da Dlubal.

Projetos de clientes 
dimensionados com Dlubal 
Software para Estruturas 
em Aço

© www.novumstructures.com

Já utilizo os programas da Dlubal Software 
há muito tempo. O desenvolvimento do RFEM 
é muito extenso, o programa é simplesmente 
brilhante!

Dipl.-Ing. (FH) Robert Fröschl

Novamente um grande louvor, trabalhar 
com o RFEM dá mesmo gosto! O vosso 
slogan publicitário confirma-se.

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Bessel

© www.psp-ingenieure.de © www.taros-nova.cz

Kauffman Center para Artes 
cénicas
Cliente: Novum Structures LLC

© www.novumstructures.com

Dlubal Software GmbH
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