
Os programas de análise estrutural RSTAB e RFEM são ideais para o cálculo 
e o dimensionamento de estruturas em madeira de duas e três dimensões como, 
p. ex, vigas, vigas contínuas, pórticos, treliças, vigas laminadas coladas, placas 
sandwich, casas de madeira, pontes e torres. Tanto para o dimensionamento 
de estruturas de barras como para elementos de superfícies, tais como, placas 
de madeira, existem várias opções para construções simples e mais complexas.

Módulos adicionais e 
programas individuais 
para o dimensionamento 
de madeira

RFEM

RSTAB

RF-/TIMBER Pro
Dimensionamento de barras de 
madeira segundo o Eurocódigo 
5 e a SIA 265 (norma suíça)

Programas autónomos 
RX-TIMBER
Programas autónomos para o dimensio-
namento segundo o Eurocódigo 5

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 
Dimensionamento de vigas laminadas 
coladas

RX-TIMBER Continuous Beam 
Dimensionamento de vigas contínuas

RX-TIMBER Column 
Dimensionamento de pilares de madeira

RX-TIMBER Purlin 
Dimensionamento de madres  
de acoplamento e vigas contínuas

RX-TIMBER Frame 
Dimensionamento de pórticos  
tri-articulados com juntas de canto  
com união dentada

RX-TIMBER Brace 
Dimensionamento de contraventamentos 
de reforço

RX-TIMBER Roof 
Dimensionamento de coberturas de 
madeira

RF-LAMINATE
Dimensionamento de madeira 
laminada cruzada segundo o 
Eurocódigo 5, ANSI/AWC NDS 
(norma dos EUA) ou sem norma

Módulos adicionais 
para o dimensio-
namento segundo 
diferentes normas 
internacionais
Para as seguintes normas 
de construção em madeira estão 
à disposição módulos adicionais:

ANSI/AWC NDS (norma 
dos EUA)

CSA 086 (norma canadiana)

NBR 7190 (norma brasileira)

SANS 10163 (norma sul-africana)
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Trabalho com  
estruturas que  

dá gosto...

FAÇA DOWNLOAD 
DA VERSÃO  

EXPERIMENTAL  
DE 90 DIAS!

Software de Cálculo Estrutural para 
Análise e Dimensionamento



Ponte para pedestres e ciclistas

Estação de Abbey Wood

Edifícios residenciais em madeira Estação de Crossrail de Canary Wharf

Kunde:

Cliente:

Cliente:

Cliente: Cliente:Gabinete de Engenharia Miebach
Lohmar, Alemanha

enartec - engineering + architecture 
Itália

Ingénierie Bois 
Bischheim, França

WIEHAG GmbH 
Altheim, Áustria

Mundialmente já foram calculados vários projetos com 
o software de estática da Dlubal. Foram utilizados tanto 
elementos de barra como de superfície.

Projetos realizados por 
clientes da Dlubal Software 
da área de estruturas 
de madeira

© www.enartec.it

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

Dipl.-Ing. Bernhard Ochott

Gostaria de dar os meus 
agradecimentos pelo suporte técnico 
sempre competente da sua empresa.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zeller
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Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach, Alemanha
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