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1. Introdução 
 

1.1 Sobre o RX-TIMBER 
O RX-TIMBER é um programa da empresa DLUBALque atende às exigências específicas feitas 
pela engenharia da madeira. Os módulos do programa principal do RX-TIMBER permitem 
dimensionar vigas laminadas coladas, vigas contínuas, bem como pilares, pórticos e madres. 

Como o módulo RF-COMBI está integrado no RX-TIMBER, o programa gera automaticamente 
as combinações de carga decisivas. 

Todos os módulos do RX-TIMBER são capazes de realizar a verificação para o estado limite 
último e para o estado limite de utilização. As seguintes normas da madeira estão disponíveis 
para selecção: 

• EN 1995-1-1:2004-11 

• DIN 1052:2008-12 

Além disso, é possível realizar o dimensionamento da protecção contra incêndio de acordo 
com as seguintes normas EN 1995-1-2 ou DIN 4102, parte 22. 

Os seguintes documentos de aplicação nacional estão actualmente disponíveis para a norma 
EN 1995-1-1:2004: 

 

Figura 1.1: Anexos nacionais para o Eurocódigo 5 

RX-TIMBER Glued-laminated Beam 

Utilize este módulo adicional para dimensionar vigas laminadas coladas com grande compri-
mento de vão Os seguintes tipos de vigas podem ser analisados: 

• Viga paralela 

• Viga de cobertura de uma água 

• Viga curva 

• Viga de cobertura de duas águas com banzo inferior recto 

• Viga de cobertura de duas águas com banzo inferior inclinado e altura constante ou 
variável 

• Viga em ventre de peixe - Parabólica ou linear com arredondamentos na zona central 

Dependendo do tipo de viga seleccionado, estão disponíveis diferentes configurações de 
entrada, permitindo calcular vigas assimétricas com ou sem consolas em várias combinações. 
Além do mais, pode ter em conta a armadura típica para tracção transversal tais como os 
varões colados. 

RX-TIMBER Continuous Beam 

Este módulo do programa dimensiona vias com vários vãos até 20 vãos e consolas para a fle-
xão desviada. As cargas podem ser geradas automaticamente de acordo com a norma DIN 
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1055 ou o Eurocódigo. Mesmo as opções para a optimização oferecidas pelas normas são 
implementadas no programa.  

Os seguintes tipos de vigas podem ser dimensionados: 

• Viga de vão único 

• Viga contínua 

• Sistema de vigas articuladas (Gerber) 

Para todos os tipos de vias é possível definir os apoios nas direcções x,y e z. Opcionalmente 
pode atribuir momento e força de corte às articulações. 

RX-TIMBER Column 

Com este módulo de madeira pode dimensionar pilares que têm uma secção rectangular ou 
circular. De forma a modelar a ligação de um pilar com a treliça do telhado com precisão perto 
da realidade, é possível definir apoios elásticos para as extremidades superiores e inferiores do 
pilar. 

RX-TIMBER Frame 

Este módulo do programa tem a vantagem de dimensionar pórticos simétricos ou assimétricos 
com três articulações. O elemento de acoplamento é representado pelo nó do pórtico, opcio-
nalmente calculado com junta com união dentada incluindo a peça a meio. Quando introduz a 
geometria do pórtico, a inclinação e direcção das lamelas pode ser seleccionada livremente. 

RX-TIMBER Purlin 

Este módulo de madeira dimensiona madres acopladas utilizadas nos telhados. Opcionalmen-
te, pode configurar o dimensionamento de acoplamento como inactivo para apenas analisar 
uma viga contínua (contudo, não é possível ajustar a profundidade da viga ao diagrama de 
momentos utilizando secções variáveis). Devido ao detalhe da especificação da estrutura do 
telhado, o vento e a neve são considerados com precisão. Os elementos de acoplamento dis-
poníveis são pregos bem como cavilhas de construção especial, os parafusos de acordo com o 
sistema WT fornecido pelo SFS intec ou uma capacidade de cara definida pelo utilizador. 

Este módulo dimensiona madres de acoplamento na zona da cobertura. O dimensionamento 
dos acoplamentos pode ser desactivado ao mudar para barras contínuas. Depois o módulo 
Purlin funcionará como o módulo Continuous beam. No entanto, no programa Purlin, não é 
possível ajustar a altura da viga em secções variáveis ao diagrama de momentosPode obter 
mais informação relativa às novidades e desenvolvimentos dos programas e dos módulos adi-
cionais da Dlubal na nossa página de internet www.dlubal.com/pt. 

Esperamos que desfrute de trabalhar com os módulos adicionais da família do programa RX-
TIMBER. 

A sua equipa da ING.-SOFTWARE DLUBAL 

1.2 Perfil da empresa 
Desde de que se iniciou em 1987, a ING.-SOFTWARE DLUBAL tem estado envolvida no desenvol-
vimento de programas "poderosos" e fáceis de utilizar para a análise estrutural e dinâmica. Em 
1990, a empresa deslocou-se para aquela que é a sua actual localização Tiefenbach no Leste da 
Bavária. 

Quando observa os nossos programas pode sentir o entusiasmo de toda a equipa envolvida 
no desenvolvimento do software e irá notar a filosofia subjacente de todas as nossas aplica-
ções, a qual pode ser expressa em apenas uma palavra: facilidade de utilização. Estes dois pon-
tos combinados com a nossa experiencia em engenharia estão a formar a base para um suces-
so cada vez maior dos nossos produtos. 

http://www.dlubal.com/pt�
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O software é concebido de tal forma que até mesmo os utilizadores com capacidades básicas 
no uso dos computadores conseguem controlar o software com sucesso após um curto perío-
do de tempo. Com um orgulho considerável, podemos afirmar que temos agora mais de 7000 
escritórios de engenharia bem como empresas de construção de uma grande variedade de 
áreas e locais de ensino superior entre os nossos clientes satisfeitos por todo o mundo. Para 
manter os nossos objectivos vivos, temos mais de 150 trabalhadores internos e externos a tra-
balhar em exclusivamente no desenvolvimento e melhoramento das aplicações da DLUBAL. 
Estamos preparados para dar respostas às perguntas gerais e quaisquer problemas dos nossos 
clientes, para isso podem contar com o nosso fax e correio electrónico. 

O equilíbrio perfeito entre o preço e o desempenho combinado com um excelente apoio ao 
cliente fornecido pelos engenheiros civis experientes fazem dos programas DLUBAL uma ferra-
menta essencial para qualquer pessoa envolvida nas áreas de engenharia estrutural, dinâmica 
e dimensionamento. 
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1.3 A equipa RX-TIMBER 

Coordenadores do programa 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 

Ing. Jiří Hanzálek 
Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Programação 
Ing. Martin Deyl 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Ing. Tomáš Ferencz 

Mgr. Jaroslav Krul  
Ing. Petr Lamberský 
Mgr. Jiří Patrák 

Concepção do programa, imagens e ícones 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Ing. Jan Miléř 

MgA. Robert Kolouch 
 

Supervisão do programa 
Ing. Jiří Hanzálek 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
Ing. Vladimír Kabát 

Ing. Zdeněk Kodera 
Ing. Vladimír Pátý 

Manual e sistema de ajuda 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
Eng.º Nilton Lopes Fernandes 
Ing. Hana Macková 
Ing. Ladislav Kábrt 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 
 

Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
Eng.º Jorge Rafael Faria Duarte 
Msc. Michaela Kryšková 
Ing. Petr Míchal 
 

Apoio 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  
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
M. Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Lobisch  
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 

1.4 Utilização do manual 
Todos os caminhos vão dar a Roma - esta política aplica-se também ao trabalho com os módu-
los da família do programa RX-TIMBER. As descrições neste manual seguem a sequência e a 
estrutura dos módulos do RX-TIMBER. Os dois primeiros capítulos descrevem as funções gerais 
do programa, tais como a gestão dos ficheiros, organização das tabelas e impressão. Come-
çando com o capítulo 10, o manual apresenta os módulos individuais em detalhe utilizando 
diversos exemplos. 

O texto do manual apresenta os botões descritos em parêntesis rectos, por exemplo [Aplicar]. 
Ao mesmo tempo, os botões são apresentados através de uma imagem à esquerda. Além dis-
so, as expressões utilizadas nas caixas de diálogo, tabelas e menus estão configuradas em itá-
lico para clarificar as explicações. 
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O índice no final do manual ajuda a encontrar assuntos e termos específicos. Contudo, se não 
encontra o que procura, consulte a nossa página de internet www.dlubal.com/pt  onde pode 
consultar as nossas páginas de perguntas frequentes FAQ ao seleccionar um critério particular. 

http://www.dlubal.com/pt�


2  Instalação 

 Programa RX-TIMBER © 2011 Ing.-Software Dlubal 
1 0 

 

2. Instalação 
 

2.1 Requisitos do sistema 

De forma a utilizar eficientemente o RX-TIMBER, são recomendados os seguintes requisitos do 
sistema. 

• Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 

• x86 CPU com 2 GHz 

• 2 GB RAM 

• DVD-ROM e unidade de disco 3.5'' para instalação (alternativamente é possível uma ins-
talação via rede) 

• Disco rígido com capacidade de 10 GB, incluindo aproximadamente 1 GB para a instala-
ção 

• Placa gráfica com aceleração OpenGL e uma resolução de 1024 x 768 pixéis. Com a qual 
não são aconselhadas soluções onboard e tecnologias de memória partilhada. 

O RX-TIMBER não é suportado pelos seguintes sistemas operativos: Windows 
95/98/Me/NT/2000, Linux ou Mac OS. 

Não são feitas recomendações de produtos, com a excepção do sistema operativo, como o  
RX-TIMBER corre em todos os sistemas que cumprem os requisitos do sistema acima mencio-
nados. Contudo, certifique-se que o tem instalado num ambiente de computador apropriado 
porque o RX-TIMBER é um programa que exige bastante do CPU. 

2.2 Processo de instalação 

O programa da família do RX-TIMBER é entregue em DVD onde encontra todos os módulos 
disponíveis na gama dos produtos de madeira. 

Para executar os programas como versões completas, necessita do correspondente dongle 
(chave de hardware) e um ficheiro de autorização com informação codificada para a(s) licen-
ça(s). Anexar o dongle a uma ligação de USB ou à interface LPT do computador. 

O ficheiro de autorização Author.ini é necessário para o terminal de trabalho. A etiqueta no 
disco de autorização indica a chave de hardware (no caso de várias licenças) à qual este fichei-
ro pertence. Se o computador não tem unidade de disco rígido pode guardar o ficheiro numa 
pen USB ou numa unidade de disco local utilizando a rede. Quando instalar o programa, tem 
de introduzir o correspondente directório. O ficheiro de autorização pode ser copiado quantas 
vezes for necessário. No entanto, se o conteúdo for alterado de alguma forma, este não pode 
mais ser utilizado para obter a autorização. No caso de receber mais tarde uma actualização, 
isto significa um novo DVD do RX-TIMBER, pode normalmente utilizar novamente o ficheiro de 
autorização existente. Mas se compra um módulo adicional do RX-TIMBER, receberá um novo 
ficheiro de autorização. O ficheiro anterior não deverá ser usado novamente. 

Antes de instalar o RX-TIMBER, encerre todas as aplicações que estão a ser executadas no pla-
no de fundo. Depois, instala o programa de acordo com as instruções de instalação que 
encontra sobre o assunto no DVD. Após a instalação, conecte o dongle USB numa interface 
USB ou a dongle LPT numa porta da impressora do computador local. 

Certifique-se que está registado como administrador ou tem os direitos de administrador para 
instalar o programa. Quando trabalhar com o RX-TIMBER, os direitos do utilizador serão sufi-
cientes. 
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2.2.1 Instalação a partir do DVD  
Primeiro, ler a informação que se encontra na parte posterior da caixa do DVD. O guia de ins-
truções fornece a informação de como instalar o software. 

• Inserir o DVD do RX-TIMBER na drive DVD-ROM. 

• O processo de instalação inicia-se automaticamente. 

• Clique na caixa de diálogo [RX-TIMBER (Inglês)] para começar. 

• Siga as instruções do assistente de configuração. 

Se o processo de instalação não começar automaticamente, a função de reprodução automá-
tica está inactiva na drive do DVD-ROM. Neste caso faça duplo clique no ícone [O meu compu-
tador] no ambiente de trabalho utilizando o botão esquerdo do rato. Depois faça duplo clique 
sobre o símbolo da unidade DVD-ROM com o logótipo exibido na pasta O meu computador. 
Finalmente, a pasta do DVD-ROM abre onde pode fazer duplo clique sobre o ficheiro 
[setup.exe]. 

O DVD contém também o manual completo em ficheiro PDF. Para abrir o PDF, necessita do 
Acrobat Reader. Se ainda não está instalado, pode iniciar a instalação através do botão [Instalar 
Acrobat Reader]. Clicando no botão [RX-TIMBER manual do utilizador] o Acrobat Reader abre o 
manual, o qual pode agora ser lido e impresso. 

2.2.2 Instalação via rede 
A instalação pode ser iniciada a partir de qualquer unidade do computador ou servidor. Copie 
os conteúdos do DVD e, se necessário, arquive o ficheiro de autorização numa pasta à escolha. 
De seguida inicie o ficheiro de instalação [setup.exe] a partir de um cliente. Os passos seguin-
tes não diferem da instalação realizada directamente a partir do DVD. 

2.2.3 Instalação paralela dos Programas Dlubal 
O RX-TIMBER utiliza o núcleo da análise do RFEM mas é instalado independentemente do 
RFEM, no directório C:\Program Files (x86)\Dlubal\RX-HOLZ1. Assim, o programa executa-se de 
forma autónoma, não é necessária uma instalação do RFEM. 

No entanto, é possível abrir um projecto gerado com o RX-TIMBER no RSTAB ou no RFEM. 
Quando instala diversos programas da Dlubal, recomendamos que instale todos os programas 
no mesmo directório de raiz C:\Program Files (x86)\Dlubal. 
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3. Bases para o RX-TIMBER 
 

3.1 Restrições 
Note os seguintes princípios base quando trabalha com o RX-TIMBER. Desta forma, pode evitar 
assumir automatismos que não são dados. 

Quando o software foi criado, focamo-nos na eficiência das configurações de entrada para 
prevenir a entrada de dados desnecessária. A introdução das cargas relativas à neve e ao vento 
foram reduzidas tanto quanto possível por geradores de carga integrados. Contudo, não é 
possível ter em conta todas as possibilidades de variação do programa. Assim, considere as 
seguintes notas: 

• Quando gerar cargas, geralmente assumimos um quadrado que está fechado por todos 
os lados. As cargas do vento devido à pressão interna do vento actua no interior do edifí-
cio e exerce uma força ascendente que faz levantar o telhado que deve ser tida em conta, 
para as estruturas com um lado aberto a partir da opção Com paredes permeáveis. 

• Da mesma maneira devem ser definidas manualmente cargas de neve devido a rajadas 
de vento e deslizamentos. 

• O módulo RX-TIMBER Glued-Laminated Beam não gera cargas horizontais devido ao ven-
to e aos sismos na empena. 

• A carga do vento no RX-TIMBER Continuous Beam é sempre determinada para o valor 
máximo possível do carregamento. Para este propósito, o programa determina sempre as 
áreas sujeitas a tensão máxima e mínima da respectiva geometria. 

3.2 Iniciar o RX-TIMBER 
Para iniciar o RX-TIMBER 

Clique em Iniciar, aponte para a secção Todos os programas de seguida para Dlubal, e 
depois seleccione Dlubal RX-TIMBER, 

ou faça duplo clique sobre o ícone Dlubal RX-TIMBER no ambiente de trabalho do computa-
dor. 

O ficheiro de gestão bem como o Gestor de Projectos são descritos no capítulo 4. 

Depois de criar um novo projecto ou fazer duplo clique numa estrutura no Gestor de Projectos, 
o RX-RIMBER inicia automaticamente. 
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4. Ficheiro de gestão 
Este capítulo descreve como os dados estão organizados no Gestor de Projectos. Além disso, 
são apresentadas as interfaces integradas utilizadas para importar ou exportar os dados. 

Pode iniciar o programa através do duplo clique no ícone do ambiente de trabalho Dlubal RX-
TIMBER. Pode também iniciar o programa no menu Iniciar, apontar para o campo Todos os 
programas e de seguida Dlubal, depois seleccione Dlubal RX-TIMBER. O Gestor de Projectos 
abre onde pode criar uma nova estrutura ou seleccionar os ficheiros que estão já disponíveis. 

4.1 Gestor de projectos 
Na análise de estruturas, um projecto consiste normalmente em diversas estruturas. O Gestor 
de Projectos ajuda-o a organizar os dados das aplicações da Dlubal. Pode também utilizá-lo 
para gerir estruturas dentro da rede (ver capítulo 4.3, página 27). 

O Gestor de Projectos pode permanecer activo como uma aplicação autónoma quando traba-
lha no RX-TIMBER. 

 
Figura4.1: Gestor de Projectos 

Navegador de projectos 

Um navegador lista todos os projectos existentes numa estrutura em árvore que é apresenta-
da à esquerda. O actual projecto está definido a negrito. Para seleccionar outro projecto, faça 
duplo clique sobre o projecto ou utilize a lista da barra de ferramentas Projecto Actual. À direita 
do navegador, as estruturas contidas no projecto seleccionado estão listadas numa tabela. 

Módulos do RX-TIMBER 

Todos os módulos adicionais da família do programa RX-TIMBER são exibidos abaixo do nave-
gador. Os módulos podem ser utilizados como uma possibilidade para filtrar os dados apre-
sentando apenas a estrutura (s) referentes a um módulo em particular. 
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Por exemplo, se selecciona a opção Viga laminada colada, o Gestor apresenta apenas aqueles 
ficheiros de estruturas na parte direita da janela que foram gerados pelo módulo de madeira 
Viga laminada colada. Para criar uma nova estrutura, clique com o botão direito do rato no 
módulo correspondente. 

Tabelas das estruturas 

As estruturas são organizadas em diversos separadores, classificadas pelas aplicações Dlubal. 
No separador RX-TIMBER encontra todas as estruturas do RX-TIMBER que estão contidas no 
projecto seleccionado. Para cada estrutura são exibidos o Nome da estrutura e a Descrição bem 
como as estruturas relevantes e o ficheiro de informação incluindo o nome do utilizador o qual 
criou e editou a estrutura. 

Para ajustar a exibição da coluna, seleccione Editar colunas de registo no menu Ver, ou utili-
ze o botão da barra de ferramentas apresentado à esquerda (ver página 23). 

Imagens em miniatura 

A área inferior do Gestor dos Projectos oferece-lhe uma visão geral sobre as estruturas conti-
das no projecto seleccionado. As imagens em miniatura são interactivas com a tabela acima. 

4.1.1 Gestão de Projectos 

Criar um novo projecto 
Para criar um novo projecto, 

• Seleccione Novo no menu Projecto ou 

• Clique no botão [Novo projecto] na barra de ferramentas apresentada à esquerda. 

 
Figura 4.2: Botão Novo projecto 

A caixa de diálogo Criar novo projecto abre onde introduz o Nome do novo projecto e seleccio-
na a Pasta na qual pretende guardar as estruturas. Utilize o botão [Procurar] apresentado à 
esquerda para configurar a directoria. Pode também adicionar um pequeno projecto Descri-
ção. Será apresentado no cabeçalho do relatório de impressão e não tem qualquer importân-
cia. 

 
Figura 4.3: Caixa de diálogo Criar novo projecto 

Pode também criar subprojectos no Gestor de Projectos seleccionando um projecto na lista 
Colocar projecto em. O novo projecto será apresentado como subprojecto no navegador. Se 



4  Ficheiro de gestão 

 1 5  Programa RX-TIMBER © 2011 Ing.-Software Dlubal 

 

 

 

não pretende aproveitar a vantagem desta configuração, seleccione a entrada Projecto na par-
te superior da lista. Depois, o projecto aparecerá como entrada principal no navegador. 

Após clicar no botão [OK], uma nova pasta com o nome do projecto será criada no local ou na 
unidade de rede. 

Criar um atalho com uma pasta existente 
É possível integrar uma pasta que já contém as estruturas RX-TIMBER. Para criar um atalho com 
as pastas como projecto, 

• Seleccione Criar atalho com ficheiro no menu Projecto ou 

• Utilize o botão [Criar atalho com] na barra de ferramentas apresentado à esquerda. 

 
Figura 4.4: Botão Criar atalho com 

É irrelevante em qual unidade local ou de rede a pasta que pretende criar o atalho está locali-
zada. Esta será incluída na gestão de ficheiros e localizada à esquerda - similar à criação de ata-
lhos no ambiente de trabalho. A informação é guardada no ficheiro ASCII PRO.DLP na pasta 
ProMan (ver capítulo 4.1.4.3, página 25). 

A caixa de diálogo que é idêntica à caixa de diálogo na Figura 4.3 aparece. Introduza o Nome e 
a Descrição do projecto e utilize o botão [Procurar] para configurar a directoria para a Pasta 
para a qual pretende criar atalho. Se um projecto está especificado na lista Colocar projecto em, 
a pasta correspondente deve estar contida dentro da directoria do projecto. A pasta será 
depois gerida com um subprojecto. Mas se pretende que a pasta apareça como um projecto 
independente no Gestor de Projectos, seleccione Projectos na parte superior da lista. 

Assinale a opção Criar atalho para a pasta e todas as subpastas para integrar as pastas contidas 
na pasta seleccionada todas ao mesmo tempo na gestão do Gestor de Projectos. 
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Eliminar atalho de uma pasta 
Para eliminar uma pasta integrada na gestão do projecto, 

• seleccione Desligar no menu Projecto (o projecto deve ter sido seleccionado previamen-
te) ou 

• utilize o menu de contexto do projecto no navegador 

 
Figura 4.5: Menu de contexto Projecto 

O projecto será eliminado apenas da gestão interna, mas a pasta e os conteúdos permanecem 
no disco rígido. 

Eliminar um projecto 
Para eliminar um projecto, 

• seleccione Eliminar no menu Projecto (o projecto tem de ser seleccionado anterior-
mente) 

• clique no botão [Eliminar] na barra de ferramentas apresentada à esquerda. 

• utilize o menu de contexto do projecto no navegador 

 
Figura 4.6: Botão Eliminar 

A pasta incluindo os seus conteúdos será eliminada completamente do disco rígido. 

Se a pasta contém também ficheiros de outros programas, apenas os ficheiros das aplicações 
Dlubal serão eliminados. A pasta em si será preservada. 

Para anular a eliminação de projectos, 

seleccione Restaurar a partir da reciclagem da Dlubal no menu Editar. 

A reciclagem da Dlubal é descrita no capítulo 4.1.4.2 na página 24. 
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No caso de ficheiros armazenados em uma unidade de rede serem eliminados, eles são copia-
dos para a reciclagem da Dlubal no disco rígido, a qual é diferente da normal reciclagem do 
Windows onde os dados são irrecuperáveis. Desta forma, consegue restaurar os ficheiros eli-
minados na unidade de rede, a partir do computador. Se não deseja que os ficheiros sejam 
copiados para a reciclagem, recomendamos que simplesmente desligue o projecto (ver acima) 
Depois, pode eliminar os dados a partir da unidade de rede de forma manual. 

Copiar um projecto 
Para copiar um projecto, 

• seleccione Copiar no menu Projecto (o projecto tem de ser seleccionado anteriormen-
te) ou 

• utilize o menu de contexto do projecto no navegador (ver Figura 4.5). 

 
Figura 4.7: Caixa de diálogo Copiar projecto 

Introduz o Nome, a Descrição e a localização do novo projecto no Gestor de Projectos, e define 
a Pasta que será criada a partir da função copiar. 

É também possível copiar o projecto com o Windows-Explorer. Depois pode integrar a nova 
pasta como uma pasta ligada à gestão do Gestor de Projectos (cf. capítulo Figura 4.4, página 
15). 

Alterar nome de um projecto / Alterar a descrição 
Para posteriormente alterar a descrição de um projecto, 

• seleccione Propriedades no menu Projecto (o projecto tem de ser seleccionado ante-
riormente) ou 

• utilize o menu de contexto do projecto no navegador 
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Figura 4.8: Menu de contexto de um projecto 

A caixa de diálogo Propriedades do projecto abre quando altera o Nome e a Descrição do projec-
to. A Pasta do projecto também é exibida. 

 
Figura 4.9: Caixa de diálogo Propriedades do projecto 

4.1.2 Gestão da estrutura 

Abrir uma estrutura 
Para abrir uma estrutura a partir do Gestor de Projectos, 

• faça duplo clique sobre o nome da estrutura ou sobre a imagem em miniatura 

• seleccione Abrir no menu Estrutura (a estrutura deve ter sido previamente selecciona-
da) 

• utilize o menu de contexto da estrutura. 
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Figura 4.10: Menu de contexto Estrutura 

Desloque ou copie uma estrutura 
Para copiar uma estrutura para outro projecto, 

• seleccione Copiar no menu Estrutura (a estrutura deve ter sido previamente seleccio-
nada) 

• utilize o menu de contexto da estrutura 

• utilize a função arrastar-e-largar pressionando a tecla [Ctrl]. 

Na caixa de diálogo Copiar estrutura, específica o objectivo do projecto e introduz o Nome e a 
Descrição para a cópia da estrutura. 

 
Figura4.11: Caixa de diálogo Copiar estrutura 

Para deslocar uma estrutura, pressione o botão esquerdo do rato enquanto a move para outra 
pasta. 
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Alterar o nome de uma estrutura 
Para alterar o nome de uma estrutura, 

• seleccione Propriedades no menu Estrutura (a estrutura deve ter sido  seleccionada) 
ou 

• utilize o menu de contexto da estrutura. 

 
Figura4.12: Caixa de diálogo Propriedades da estrutura 

Na caixa de diálogo Propriedades da estrutura, pode altera o Nome e a Descrição da estrutura. O 
Nome do Ficheiro e a directoria da estrutura são também exibidos. 

Se a estrutura contém Dados adicionais como por exemplo resultados ou relatórios de impres-
são, pode remove-los a partir do registo de dados utilizando o botão [Eliminar]. 

Eliminar uma estrutura 
Para eliminar uma estrutura, 

• seleccione Eliminar no menu Estrutura (a estrutura deve ter sido previamente selec-
cionada) 

• clique no botão [Eliminar] na barra de ferramentas apresentada à esquerda. 

• utilize o menu de contexto da estrutura (ver Figura 4.10). 

É também possível Eliminar resultados e/ou Relatórios de impressão directamente da estrutura 
utilizando as correspondentes funções do menu. 

Para anular a eliminação de estruturas, 

seleccione Restaurar a partir da reciclagem da Dlubal no menu Editar (ver capítulo 
4.1.4.2). 

Mostrar o histórico 
Para verificar o histórico de uma estrutura, 

• seleccione Histórico no menu Estrutura (a estrutura deve ter sido previamente seleccio-
nada) ou 

• utilize o menu de contexto da estrutura. 

 

 



4  Ficheiro de gestão 

 2 1  Programa RX-TIMBER © 2011 Ing.-Software Dlubal 

 

 
Figura4.13: Janela Histórico da estrutura 

Aparece uma caixa de diálogo mostrando a informação sobre os utilizadores que criaram, abri-
ram ou alteraram a estrutura. A visão geral inclui também a hora exacta a que foi realizada 
cada acção individual. 

4.1.3 Cópia de segurança dos dados 

Arquivar dados 
Pode armazenar as estruturas seleccionadas ou mesmo uma pasta de um projecto completo 
num ficheiro de cópia de segurança comprimido. As estruturas originais permanecem disponí-
veis nas suas pastas. 

Para iniciar o armazenamento, 

• seleccione Arquivar no menu Arquivar dados (a estrutura ou projecto devem ter sido 
previamente seleccionados) ou 

• utilize o menu de contexto do projecto ou da estrutura. 

 
Figura4.14: Caixa de diálogo Arquivo 

A cópia de segurança do ficheiro pode ser gerada com ou sem resultados e relatórios de 
impressão. Outras opções permitem a integração de subprojectos e ficheiros que não perten-
cem a qualquer uma das aplicações Dlubal. 
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Quando o Nome e a Pasta do arquivo de ficheiros são definidos, pode criar um ficheiro ZIP cli-
cando no botão [OK]. 

Extrair do arquivo 
Para extrair dados do arquivo, 

seleccione Extrair projectos/estruturas do arquivo no menu Arquivar dados. 

A janela da caixa de diálogo Abrir aparece onde pode seleccionar o ficheiro de segurança ZIP. 
Depois de clicar em [OK], os conteúdos são exibidos. 

 
Figura 4.15: Caixa de diálogo Extrair projecto com estruturas do arquivo 

Na secção de diálogo Seleccionar estruturas para extrair, seleccione as estruturas que pretende 
restaurar. As estruturas podem ser descompactadas de acordo com as definições originais do 
projecto, mas também é possível extraí-las como novos projectos. Com a lista Colocar projecto 
em, pode definir a classificação da hierarquia do Gestor de Projectos. Alternativamente, pode 
criar uma nova directoria através do botão [Procurar]. 
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4.1.4 Configurações 

4.1.4.1 Ver 

Exibir imagens em miniatura e detalhes 
A área da janela abaixo da tabela das estruturas pode ser ajustada às preferências do utiliza-
dor. Pode escolher duas opções para a janela adicional que podem ser activadas independen-
temente uma da outra. 

Para definir as opções de exibição, 

seleccione Gráficos de previsão de todas as estruturas no menu Ver ou 

seleccione Detalhes da estrutura actual no menu Ver ou 

ou utilize os respectivos botões da barra de ferramentas. 

Botão Função 

 
O Gestor de Projectos apresenta as imagens em miniatura de todas as estrutu-
ras no projecto. 

 
O Gestor de Projectos apresenta os detalhes e a previsão da estrutura que está 
actualmente seleccionada. 

Tabela 4.1: Botões para configurar a vista 

Classificar estruturas 
A organização das estruturas na tabela pode ser ajustada: Como é costume com as aplicações 
Windows, pode classificar a lista de uma forma ascendente ou descendente clicando nos títu-
los das colunas. Como alternativa, pode também 

utilizar a função Classificar estruturas no menu Ver. 

Ajustar colunas 
Para organizar as colunas de acordo com as necessidades, 

• seleccione Editar colunas de registo no menu Ver 

• ou utilize o botão [Editar colunas de registo] na barra de ferramentas apresentado à 
esquerda. 

 
Figura 4.16: Caixa de diálogo Editar coluna de registo 
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Primeiro seleccione o RX-TIMBER no separador Registo da caixa de diálogo. Depois, transfere as 
entradas relevantes da lista Colunas - Disponíveis para a lista Colunas - Para mostrar. Para selec-
cionar uma entrada, utilize os botões seta [] ou faça duplo clique sobre os itens. Para eliminar 
uma entrada em particular ou mesmo todos os itens, utilize os botões []. 

A ordem das colunas na lista das estruturas pode ser alterada utilizando os botões [] e [] 
disponíveis no separador Colunas - Para mostrar. Utilize estes botões para deslocar as entradas 
seleccionadas para cima e para baixo. 

Para optimizar a largura das colunas na lista das estruturas, seleccione Ordenar automatica-
mente no menu Ver, ou utilize o botão na barra de ferramentas apresentado à esquerda. 

4.1.4.2 Reciclagem 
Para restaurar estruturas e projectos que foram eliminados acidentalmente, 

seleccione Restaurar a partir da reciclagem da Dlubal no menu Editar. 

Um caixa de diálogo aparece onde todas as estruturas eliminadas estão listas por projecto. 

 
Figura 4.17: Caixa de diálogo Restaurar estruturas da reciclagem Dlubal 

A estrutura que pretende que seja restaurada pode ser seleccionada clicando com o botão do 
rato sobre a mesma. Com o botão [Seleccionar tudo] pode seleccionar todos os objectos eli-
minados ao mesmo tempo. Clique em [OK] para inserir as estruturas eliminadas na pasta do 
projecto original. 

Para eliminar estruturas armazenadas na reciclagem Dlubal, 

seleccione Esvaziar a reciclagem Dlubal no menu Editar. 

Antes de eliminar de forma definitiva, é exibida uma questão de segurança. 

Para ajustar as configurações para a reciclagem Dlubal, 

seleccione Configurações para a reciclagem Dlubal no menu Editar. 

Aparece uma caixa de diálogo onde as configurações para a localização de armazenamento e 
tamanho da memória são geridas (ver Figura 4.18). 
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Figura 4.18: Caixa de diálogo Configurações para a reciclagem Dlubal 

4.1.4.3 Directórios 
Os directórios do Gestor de Projectos podem ser verificados na caixa de diálogo Configurações. 
Para abrir a caixa de diálogo, 

seleccione Opções do programa no menu Editar do Gestor de Projectos. 

 
Figura 4.19: Caixa de diálogo Configurações 

A lista Categoria determina as configurações para o projecto e para o Gestor de Blocos. O 
nome da pasta e do ficheiro são exibidos no campo de entrada abaixo onde podem ser ajusta-
dos, se necessário. Os projectos são geridos no ficheiro PRO.DLP o qual é armazenado por 
defeito na pasta C:\ProgramData\Dlubal\ProMan. A função [Procurar] ajuda-o a definir outro 
directório. 

Como o Gestor de Projectos é compatível com a rede, é possível organizar a gestão de dados 
para as estruturas contidas no Gestor de Projectos num local central: Configurar o directório 
para o ficheiro PRO.DLP no servidor (ver capítulo 4.3, página 27). 

A secção de diálogo Opção determina se uma mensagem aparece no caso de um ficheiro ser 
aberto directamente do Explorer ou de algo similar e a pasta não está ainda integrada no 
ficheiro de gestão do Gestor de Projectos. 
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4.2 Criar uma nova estrutura 
Apenas no Gestor de Projectos é possível criar uma nova estrutura de madeira. Para criar um 
novo modelo de análise, 

• utilize o botão da barra de ferramentas [Nova estrutura] apresentado à esquerda ou 

• aponte para Novo com no menu Estrutura, e depois seleccione RX-TIMBER. 

 
Figura 4.20: Botão Nova estrutura 

A caixa de diálogo Nova estrutura para o RX-TIMBER - Dados gerais abre. 

 
Figura 4.21: Caixa de diálogo Nova estrutura - Dados gerais 

Quando pretende editar os dados gerais mais tarde, utilize o menu de contexto da estrutura 
(ver Figura 4.10, página 19). Clique com o botão direito do rato na estrutura relevante, e depois 
seleccione Propriedades no menu de contexto. 

Nome da estrutura / descrição 
Introduzir um nome para a estrutura no campo de entrada Nome da estrutura o qual é também 
utilizado como nome do ficheiro da estrutura. Ao introduzir um Descrição pode descrever a 
estrutura em detalhe. A descrição será apresentada no cabeçalho do relatório de impressão 
mas não tem qualquer importância. 

 
Figura 4.22: Descrição da estrutura no relatório de impressão 

Nome do projecto / descrição 
A partir da lista Nome do projecto pode seleccionar a pasta do projecto para a qual pretende 
criar a estrutura. O actual projecto está sempre pré definido. Pode altera-lo a partir do Gestor 
de Projectos (ver capítulo 4.1.1, página 14). 

Alem disso, a Descrição e a Pasta do projecto seleccionado são exibidas para informação. 
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4.3 Gestão de rede 
Quando diversos utilizadores estão a trabalhar nos mesmos projectos, as estruturas podem ser 
organizadas pelo Gestor de Projectos, providenciando que as estruturas estejam armazenadas 
numa pasta que é acessível na rede. 

Primeiro, estabelece a ligação com pasta da rede para a gestão dos projectos internos. Encon-
tre uma descrição no capítulo 4.1.1 na página 15. Agora, pode aceder directamente às estrutu-
ras desta pasta no Gestor de Projectos, O que significa que pode abrir ou copiar as estruturas, 
verifique o histórico das estruturas ou proteja-as com uma protecção contra a escrita. 

Se um outro utilizador já está a trabalhar na estrutura que pretende abrir, aparece um aviso. 
Pode abrir a estrutura como uma cópia. 

 
Figura 4.23: Caixa de diálogo Abrir estrutura 

Não é possível uma sincronização automática dos dados relativamente às alterações. 

A informação para os projectos registados no Gestor de Projectos está armazenada no ficheiro 
PRO.DLP o qual é um ficheiro ASCII que está armazenado por defeito no domínio 
C:\ProgramData\Dlubal\ProMan. 

Para evitar ligar as pastas de projectos por projecto, é possível copiar o ficheiro PRO.DLP para 
outro computador. Além disso, o ficheiro pode ser editado por um editor. Isto facilita a impor-
tação das pastas de projectos relevantes para o ficheiro de gestão interno do Gestor de Projec-
tos, especialmente depois de novas instalações. 

Antes de copiar o ficheiro PRO.DLP - como antes de desinstalar as aplicações Dlubal - É reco-
mendável guardar o ficheiro existente. 

O Gestor de Projectos é compatível com a rede. O ficheiro de gestão pode ser organizado num 
local central para que todos os utilizadores sejam integrados em uma única gestão de projec-
to, Para definir as configurações da rede, 

seleccione Opções do Programa no menu Editar do Gestor de Projectos. 

Abre uma caixa de diálogo onde pode definir a localização do armazenamento para o ficheiro 
PRO.DLP (ver Figura 4.19, página 25). 

O Gestor de Projectos é executado em qualquer computador local, mas cada computador está 
a utilizar o ficheiro do PRO.DLP do servidor central. Desta forma, todos os utilizadores podem 
realizar alterações no projecto da estrutura ao mesmo tempo. Para o acesso de escrita no 
ficheiro PRO.DLP, o ficheiro está bloqueado por um curto período de tempo e é desbloqueado 
imediatamente depois. 
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5. Entrada 
Antes de poder começar a introduzir os dados da estrutura e da carga, tem de criar ou abrir 
uma estrutura (ver capítulo 4.2, página 26). 

A janela do programa do módulo do RX-TIMBER seleccionado aparece à esquerda, um nave-
gador é exibido, gerindo todas as tabelas disponíveis. O termo "tabela" refere-se à parte cen-
tral da janela onde pode especificar os dados para o modelo e verificar os detalhes do resulta-
do listados na saída de dados depois do cálculo. 

 
Figura 5.1: Tabela 1.1 Tipo de viga e material 

Para seleccionar uma tabela, clique na entrada correspondente do navegador do RX-TIMBER 
ou consulte através das tabelas utilizando os botões apresentados à esquerda. Pode também 
utilizar as teclas funcionais [F2] e [F3] para seleccionar as tabelas anteriores e posteriores. 

Clique em [OK] para guardar os dados introduzidos e sair do RX-TIMBER. Quando clica no 
botão [Cancelar], sai do programa mas sem guardar os dados. 

Os botões abaixo da tabela estão reservados para as seguintes funções: 

Botão Função 

 Inicia o cálculo 

 Abre a caixa de diálogo com as configurações detalhadas ( capítulo 6.1) 

 Abre os parâmetros padrão para o anexo nacional ( capítulo 6.2) 

 Exibe a pré-visualização da impressão ( capítulo 8) 

 Abre o módulo adicional RF-COMBI ( capítulo 6.3) 

Tabela 5.1: Botões padrão 
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Este capítulo apresenta as tabelas de entrada individuais, seguindo o exemplo de RX-TIMBER 
Glued-laminated Beam. 

5.1 Tabela 1.1 Tipo de viga e material 
Quando tiver iniciado o programa, a tabela 1.1 Tipo de viga e material é exibida (ver Figura 5.1) 
onde introduz as configurações base para a viga que pretende dimensionar. A viga e represen-
tada adicionalmente num gráfico. 

Tipo de viga 
A secção de diálogo Tipo de viga oferece oito tipos de vigas para selecção: 

• Viga paralela 

• Viga de cobertura de uma água 

• Viga de cobertura de duas águas com banzo inferior recto 

• Viga curvada 

• Viga de cobertura de duas águas com banzo inferior inclinado e altura constante 

• Viga de cobertura de duas águas com banzo inferior inclinado e altura variável 

• Viga em ventre de peixe - Parabólica 

• Viga em ventre de peixe - Linear com arredondamentos na parte central 

Dependendo do tipo de viga, estão disponíveis até três opções abaixo da lista. Essas opções 
permitem especificar a geometria com detalhe: 

• Assimétrico 

• Com consolas: horizontal, paralelo, variável ou desvio 

• Com cunha de cumeeira livre 

A tabela seguinte fornece uma visão geral sobre as possibilidades de como definir diferentes 
tipos de viga: 

Ti
p

o 
d

e 
vi

ga
 

A
ss

im
ét

ric
o 

Com consolas 

C
om

 c
un

ha
 d

e 
cu

m
ee

ira
 li

vr
e 

El
em

en
to

s 
d

e 
re

fo
rç

o 
p

ar
a 

a 
tr

ac
ç

ão
 tr

an
sv

e

r-
sa

l Horizontal Paralelo Variável Desvio 

1   x x x   

2  x  x x   

3 x x  x x  x 

4 x x x x x  x 

5 x x x x x x x 

6 x x x x x x x 

7   x x x   

8   x x x   

Tabela 5.2: Visão geral sobre os tipos de vigas 
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Norma / anexo nacional 
A norma de dimensionamento é definida uniformemente para todos os tipos de dimensiona-
mento. As seguintes duas normas da madeira estão disponíveis para selecção, 

 
Figura 5.2: Selecção da norma de dimensionamento 

Quando a norma EN 1995-1-1:2004 está definida, pode seleccionar o Anexo nacional a partir da 
lista da direita. 

 
Figura 5.3: Selecção do anexo nacional 

Utilize o botão [Editar] para verificar os coeficientes do anexo nacional seleccionado. Se neces-
sário, pode ajustar os coeficientes. 

 
Figura 5.4: Caixa de diálogo Configurações do anexo nacional, separador Geral 

A caixa de diálogo é descrita em detalhe no capítulo 6.2 na página 58. 
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Material 
Na secção de diálogo Material, pode seleccionar a classe da madeira apropriada a partir da lis-
ta. Disponíveis são as classes de material para madeira laminada colada padronizada de acordo 
com a norma DIN 1052:2008-12 e EN 1995-1-1:2004-11. Além do mais, é possível gerar uma 
classe de resistência com as propriedades do material definidas pelo utilizador. 

 
Figura 5.5: A Selecção da classe de resistência para madeira laminada colada 

Utilize o botão [Biblioteca] para aceder à biblioteca de material onde pode verificar as proprie-
dades do material utilizado para o cálculo. As classes de madeira pré definidas não podem ser 
editadas. Desta forma, é garantido que as propriedades do material utilizado pelo programa 
correspondem as propriedades da classe de madeira exibidas. 

 
Figura 5.6: Biblioteca de materiais 

Na biblioteca de materiais, pode definir as suas próprias classes de madeira: Primeiro, utilize o 
botão [Novo] para criar um novo material baseado no material actualmente seleccionado na 
lista. Depois, altera a descrição do material porque caso contrário não é possível guardar o 
novo material. Agora pode ajustar os parâmetros. Clique no botão [OK] para armazenar o novo 
material na biblioteca. A nova classe de madeira está agora disponível para todos os outros 
cálculos. 

Se necessário pode editar ou eliminar materiais definidos pelo utilizador na biblioteca utilizan-
do os botões correspondentes apresentados à esquerda. 
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Elementos de resistência para a tracção transversal 
Na secção de diálogo Elementos de resistência para tracção transversal, decide se pretende ter 
em conta uma armadura para a tracção transversal. Esta configuração é importante apenas 
para as vigas do tipo 3 a 6. Para os restantes tipos de vigas, a opção está inactiva. 

Se a caixa de selecção Aplicar está assinalada, pode escolher entre 

• Construtivo caso necessário 

• Absorção total das tensões de tracção perpendiculares às fibras. 

Quando a primeira opção é seleccionada, o programa verifica se é necessária uma armadura 
estrutural para a tracção transversal de acordo com as especificações da norma e se deve ser 
tida em conta, onde é aplicada. 

Quando a segunda opção é seleccionada, a tensão de tracção transversal é absorvida na tota-
lidade por elementos de resistência, independentemente de ser necessária ou não uma arma-
dura. 

Para a armadura de tracção transversal, pode definir os seguintes elementos de resistência: 

• Varões de aço ligados 

• Varões com rosca de parafuso de madeira 

• Folhas coladas de madeira maciça ou de contraplacado 

• Placas de aglomerados de madeira coladas 

Utilize o botão [Editar] nesta secção de diálogo para aceder à definição dos parâmetros para os 
elementos seleccionados. 

Varões de aço ligados 

 
Figura 5.7: Caixa de diálogo Elementos de reforço - Barras de aço coladas 
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Na secção de diálogo Disposição dos varões, decide como é que os varões de aço são organiza-
dos. Os seguintes três esquemas estão disponíveis para selecção: 

• Determinar a qualidade 
O RX-TIMBER calcula automaticamente o número de varões necessários e o espaçamen-
to resultante deste número. 

• Definir qualidade 
 Define o número n1 de varões a ser utilizados. O RX-TIMBER tenta realizar o dimensio-

namento com os dados especificados. As barras serão distribuídas automaticamente ao 
longo do comprimento c (ver gráfico de diálogo). 

• Definir espaçamento 
Define o espaçamento a1 para os varões. O RX-TIMBER determina o número de varões 
necessários e tenta incorporá-los considerando o espaçamento especificado. 

Independentemente do esquema seleccionado, pode especificar o número n de varões dentro 
do comprimento a 1. Os varões definidos na disposição podem ser organizados lado a lado 
bem como compensar de um lado para o outro. 

A secção de diálogo Diâmetro e material definem as propriedades dos varões de aço. Pode 
especificar o Diâmetro exterior dr dos varões, a Classe de resistência bem como Capacidade de 
carga dos parafusos e a Resistência das juntas. Estão disponíveis outras configurações detalha-
das: Quando especifica o diâmetro exterior, um adequado diâmetro da perfuração db será indi-
cado automaticamente. Se necessário, pode ser ajustado de forma a considerar os métodos 
especiais da produção para o cálculo. 

Com o botão [Editar] pode definir o Coeficiente parcial γM2 e o Coeficiente parcial de ligação  γM: A 
caixa de diálogo Configuração do anexo nacional abre (ver Figura 6.3, página 58) onde pode 
ajustar o coeficiente. 

No caso de uma completa absorção das tensões de tracção perpendiculares, o programa 
determina as armaduras de acordo com a norma EN 1995-1-1/NA:2010, equação (NA.95a) ou 
(NA.95b). A equação (NA.95b) é equivalente ao aumento do espaçamento da armadura para a 
tracção transversal em 50%. Além do mais, o coeficiente de 1.5 é utilizado para uma absorção 
total na área exterior. 

No caso de uma armadura estrutural o programa organiza os varões através de uma distribui-
ção uniforme por toda a secção. 

Quando o número ou o espaçamento são definidos pelo utilizador, o gráfico da viga na tabela 
1.2 Geometria representa os varões de aço correspondentes bem como (ver Figura 5.10, página 
36). Quando os dados são determinados pelo programa, a sua visualização apenas está dispo-
nível depois do cálculo. 

Varões com rosca de parafuso de madeira 

A caixa de diálogo para definir os varões de aço com rosca de parafuso de madeira é idêntica à 
caixa de diálogo descrita acima (ver Figura 5.7), excepto para uma configuração: Em vez do 
diâmetro exterior, especifica o Diâmetro nominal dos varões . 
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Folhas coladas de madeira maciça ou de contraplacado 

 
Figura 5.8: Caixa de diálogo Elementos de reforço - Placas de madeira aglomerada coladas ou madeira dura 

Na secção de diálogo Disposição das folhas de aglomerado de madeira, decide como é que as 
folhas são organizadas. Os seguintes três esquemas estão disponíveis para selecção: 

• Determinar a qualidade 
O RX-TIMBER calcula automaticamente o número folhas de madeira maciça ou de con-
traplacado necessárias e o espaçamento resultante deste número. 

• Definir qualidade 
 Define o número n1 de folhas de madeira a ser utilizados. O RX-TIMBER tenta realizar o 

dimensionamento com os dados especificados. A distribuição de folhas assumida é 
representada no gráfico. 

• Definir espaçamento 
Define o espaçamento a1 para as folhas. O RX-TIMBER determina o número de folhas 
necessárias e tenta incorporá-las considerando o espaçamento especificado. 

A secção de diálogo Dimensões e material definem as propriedades das folhas de madeira. Pri-
meiro, específica o Comprimento lr em relação ao eixo longitudinal da viga e a espessura tr das 
folhas. Além disso, tem de decidir se as folhas são feitas de Madeira maciça ou de Contraplaca-
do. Se é seleccionada madeira maciça, o programa assume que as fibras das folhas de madeira 
são perpendiculares ao eixo longitudinal da viga. A Resistência à tracção ft,k e o Coeficiente de 
segurança γM da classe de resistência da madeira seleccionada são indicados como informação. 

A Resistência da junta fk3,k define a força de transmissão entre as folhas de madeira e a viga. 

Para contraplacado pode alterar o Coeficiente de segurança γM através do botão [Editar]: A caixa 
de diálogo Configurações do anexo nacional abre (ver Figura 6.3, página 58) Onde pode ajustar 
o coeficiente. 
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Placas de aglomerados de madeira coladas 

 
Figura 5.9: Caixa de diálogo Elementos de reforço - Placas de madeira aglomerada coladas 

Na secção de diálogo Dimensões, é especificado o Comprimento lr das placas de madeira cola-
das: representa o comprimento do eixo curvo da viga resultante do campo de entrada defini-
do na tabela 1.2 Geometria. A Espessura tr das placas pode ser definida pelo utilizador. 

A lista da Classe de resistência na secção de diálogo Material providencia também a classe de 
madeira e as configurações para uma disposição paralela ou em quadrado para as placas de 
madeira. A Resistência à tracção ft,k utilizada para o cálculo é indicada para informação. 

Com o botão [Editar] pode configurar o Coeficiente parcial γM: A caixa de diálogo Configurações 
do anexo nacional abre (ver Figura 6.3, página 58) Onde pode ajustar o coeficiente. 

A Resistência da junta fk3,k define a possível força de transmissão entre as placas de madeira e a 
viga. 

Comentário 
Na secção de diálogo Comentário da tabela 1.1 Tipo de viga e material, pode introduzir um 
comentário para descrever por exemplo, a viga em detalhe. O comentário aparece também no 
relatório de impressão. 
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5.2 Tabela 1.2 Geometria 
Na tabela 1.2 Geometria, define a geometria da viga baseada no tipo de viga que tem seleccio-
nado na tabela 1.1 Tipo de viga e material. Dependendo da selecção e das correspondentes 
opções adicionais (assimétrica, com/sem consola, cunha de cumeeira livre), são exibidos os 
seguintes grupos de parâmetros: 

• Dimensões do edifício 

• Geometria da viga de tecto 

• Consola/s (esquerda/direita) 

• Secção 

• Dados para o derrubamento 

• Sótão esquerdo 

• Sótão direito 

• Parâmetros de informação 

 
Figura 5.10: Tabela 1.2 Geometria 

Para ter uma clara visão geral sobre os dados, pode abrir e fechar os grupos com um simples 
clique nos sinais indicados [-] ou [+] no inicio de cada nome do grupo. 

Cada parâmetro é interactivo com o gráfico à direita. Os valores relevantes são destacados 
com uma cor de contorno do edifício ou da viga. 

Dimensões do edifício 
O grupo Dimensões do edifício (ver Figura 5.10) é o mesmo para todos os tipos de viga. Os 
parâmetros são necessários para a determinação automática das cargas do vento e da neve 
(Altura do edifício H e Profundidade do edifício B) bem como para a definição da área de aplica-
ção (Espaçamento das vigas a e Distância à borda da cobertura ü). 

A Distância à borda da cobertura ü permite considerar uma área de aplicação adicional da carga 
para as treliças de borda. O RX-TIMBER assume a área de aplicação da carga com 2 * a/2 por 
defeito e com a/2 + ü para as treliças de borda. 
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O Coeficiente de carga para a continuidade k permite aumentar a carga da treliça resultante de 
forma a ter em conta a influência dos efeitos da continuidade. Como a influência pode variar 
dependendo da área do telhado, pode determinar o coeficiente manualmente e inseri-lo na 
tabela. 

Quando assinala a opção Viga de borda, o programa assumirá a área de aplicação da carga 
reduzida de uma treliça de borda. 

Geometria da viga de tecto 
Este grupo define as dimensões individuais da viga. O número de parâmetros varia de acordo 
com o tipo de viga. Cada valor introduzido é exibido no gráfico à direita para melhor com-
preensão. Alguns valores dependem uns dos outros e portanto são interactivos: Quando espe-
cifica o Comprimento da viga L, o Espaçamento axial l modifica automaticamente. Quando 
introduz um valor para a Largura do apoio Esquerdo la ou Direito lb, o espaçamento axial será 
ajustado em concordância. 

 
Figura5.11: Parâmetros da Geometria da viga de tecto 

As configurações para um ajustamento interactivo dos parâmetros pode ser desactivado ou 
activado utilizando o botão apresentado à esquerda. Se o botão [Verificar plausibilidade] está 
desactivado, pode introduzir qualquer valor. No entanto, é recomendável permitir a verifica-
ção novamente quando a entrada de dados estiver concluída para assegurar uma correcta 
definição da geometria. No caso de dos dados geométricos não estarem definidos dentro do 
limite de valores especificado, aparece uma mensagem. 

 
Figura5.12: Verificação de plausibilidade: Avisa em caso de existirem problemas na geometria 

A mensagem informa sobre os parâmetros que estão a causar os problemas e oferece duas 
opções para correcção: [Sim] redefine os valores padrão, resultando numa geometria coerente, 
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[Não] retorna à tabela de entrada para que possa corrigir os parâmetros manualmente. Os 
parâmetros relevantes serão destacados. 

Consola 
Este grupo aparece apenas quando a opção Consolas foi seleccionada na tabela 1.1. Depen-
dendo se foi especificada uma viga simétrica ou assimétrica, são exibidos um ou dois grupos 
para definir a extensão (ões). 

 
Figura5.13: Parâmetros da Consola 

É também exibido um gráfico para as consolas em concordância com o tipo de consola, des-
crevendo o significado dos parâmetros. 

Secção 
Este grupo define a Largura da secção b bem como a Espessura da lamela t. A espessura t afecta 
também o incremento que pode ser definido mais tarde durante a optimização da viga. 
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Figura 5.14 Parâmetros para a Secção 

Dados para o derrubamento 
Este grupo determina se é realizada uma análise contra o derrubamento. Se selecciona a 
opção Viga em perigo de encurvadura lateral, os parâmetros importantes tornam-se acessíveis. 

 
Figura 5.15: Parâmetros dos Dados para encurvadura lateral 

Assinalando a caixa de selecção Apoios laterais disponíveis, pode ter em conta apoios laterais 
adicionais, por exemplo na forma de madres. Define o espaçamento e posição nas linhas da 
tabela posterior. 

Com o valor da Distância de contraventamento e pode determinar o momento da encurvadura 
lateral Td no apoio para apoios de forquilha. 

( )



 −⋅⋅−⋅= mdd k1

h
e

60
1

80
1

MT   

Equação 5.1: Determinação do momento de encurvadura lateral T d de acordo com a norma DIN 1052: 2004-08, equação 
(14) 

De acordo com a norma EN 1995-1-1, a viga deve suportar o seguinte momento de apoio atra-
vés do apoio de forquilha ou do contraventamento. 
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80/MM dd,tor =   

Equação 5.2: Momento ;tor,d de acordo com a norma DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, equação (NA.129) 

Quando dimensiona a viga de acordo com a norma EN 1995-1-1, o programa verifica se a 
esbelteza para a encurvadura lateral λef é menor ou igual a 225. Se os requisitos não são cum-
pridos, o dimensionamento não será realizado. 

Sótão esquerdo/direito 
Com as configurações para o Sótão esquerdo ou Sótão direito pode decidir se pretende consi-
derar um sótão no telhado. 

 
Figura 5.16: Parâmetros para o Sótão esquerdo e para o Sótão direito 

Os parâmetros do sótão estão a afectar a geração da carga da neve (ver Figura 5.17). 

 
Figura 5.17: Influência do sótão na geração das cargas da neve 
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Parâmetros de informação 
No último grupo é representado pela Informação - Parâmetros incluindo vários dados geomé-
tricos. Os valores não podem ser alterados, eles são indicados apenas como informação. O 
número de valores exibidos varia de acordo com o tipo de viga. 

 
Figura 5.18: Informação - Parâmetros 

É exibido um gráfico para cada valor individual, descrevendo o significado do correspondente 
parâmetro. 
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5.3 Tabela 1.3 Carregamento 
Todas as cargas são definidas nesta tabela. De seguida, as secções individuais da tabela são 
descritas em detalhe. 

 
Figura 5.19: Tabela 1.3 Carregamento 

Acção permanente 
O peso próprio de uma viga será tido em consideração automaticamente. Não precisa de o 
definir em particular. Encontra a descrição na página 50 de como desactivar as configurações 
padrão. 

Pode utilizar a tabela para definir adicionalmente, as cargas permanentes actuantes sobre o 
telhado assim como a estrutura do telhado. Clique numa célula da coluna A para activar o 
botão [...] apresentado à esquerda (ver Figura 5.19). Utilize este botão para aceder à biblioteca 
de material que contém cargas da cobertura pré definidas (ver Figura 5.20). As cargas estão 
classificadas por diferentes Categorias e indicadas em [KN/m2] ou [KN/m3] referindo-se à super-
fície ou ao volume. Para seleccionar um material, clique no mesmo e utilize o botão [OK] para o 
introduzir na tabela. Pode também fazer duplo clique sobre o material para o importar para a 
tabela 1.3. 

Para aceder às entradas da tabela do material biblioteca (Figura 5.20) para informação, utilize o  
botão [Editar] apresentado à esquerda. Desta forma, pode ajustar a descrição e o peso especí-
fico do material actualmente seleccionado. 

A última linha da tabela do material está vazia por isso pode prolongar a base de dados: 
Depois de introduzir um novo material, é adicionada automaticamente uma nova linha sem 
conteúdo. Desta forma, pode aumentar a biblioteca especificando inúmeros materiais. 

Depois de editar ou prolongar a biblioteca de material, feche-a clicando no botão [OK] para 
guardar as alterações. Pode também utilizar o botão [Aplicar] apresentado à esquerda para 
guardar os ajustamentos. 
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Figura 5.20: Biblioteca de material para acç ões permanentes 

Quando introduz cargas que são indicadas como cargas volúmicas na biblioteca, tem de espe-
cificar adicionalmente a Espessura d na coluna B da tabela. 

Além disso, cada carga pode ser descrita por um comentário introduzido na coluna D da tabe-
la. 

Abaixo da tabela o programa resume as áreas das cargas (gk,2’), convertendo-as numa carga 
distribuída (gk,2) e exibindo-as como cargas permanentes (gk) em conjunto com o peso próprio 
(gk,1). O peso próprio da viga é apresentado como valor médio. Contudo, durante o cálculo é 
tido em conta a precisão como uma carga variável distribuída. 

Carga imposta 
Os dois campos de entrada nesta secção de diálogo estão ligados entre si. Por exemplo, se 
define a área de carregamento pk’ [KN/m2] o programa converte-o automaticamente numa 
carga distribuída correspondente pk [KN/m] para uma treliça. A conversão entre os dois valores 
tem em conta as especificações para as Dimensões do edifício definido na tabela 1.2: 

• Viga de borda: k)ü
2
a

('pp kk ⋅+⋅=  

• Viga interior: ka'pp kk ⋅⋅=  

Equação 5.1: Conversão das áreas das cargas em cargas distribuídas 

Pode também introduzir a carga distribuída pk directamente. Neste caso, o campo de entrada 
para pk’ exibirá o valor correspondente da área da carga. 

Utilize o botão apresentado à esquerda para seleccionar a carga imposta de acordo com [3] ou 
[7] da tabela (ver Figura5.21). 

Quando uma carga imposta está definida, o campo de selecção específica a Categoria da carga 
imposta de acordo com EN 1991-1-1 (ou DIN 1052 e DIN a055-100) torna-se activo. Na maioria 
dos casos pode continuar com a categoria  H pré definida sem alterar a selecção. A categoria 
determina os ψ valores de acordo com [2] a tabela A.2 ou [9] a tabela A 1.1 bem como a classe 
de duração do carregamento (CDC) de acordo com [1] a tabela 4 ou [7] a tabela NA.1. 
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Figura5.21: Caixa de diálogo Adicionar carga imposta de acordo com a norma EN 1991-1-1 

Os ψ valores são tidos em conta a partir do módulo adicional RF-COMBI onde eles podem ser 
ajustados, se necessário (ver Figura 11.12, página 121). Para mais informação, consulte o capí-
tulo 6.3 e o  
manual RF-COMBI. 

Classe de utilização 
Nesta secção de diálogo define a classe de utilização CLUT para a viga toda. Utilize o botão 
apresentado à esquerda para aceder a uma secção de diálogo onde as classes de utilização 
estão descritas de forma breve. 

Carga da neve 
Esta secção de diálogo gere os parâmetros para a criação automática de casos de carga da 
neve. As cargas são geradas de acordo com as regras especificadas na norma EN 1991-1-3 (ou 
DIN 1055-5). 

Primeiro, introduz a Altitude acima do nível do mar em metros. Depois, Determina a carga da 
neve Automaticamente ou Define a carga da neve manualmente. 

Determinar automaticamente 

A Zona da carga da neve SZ pode ser seleccionada directamente da lista ou determinada atra-
vés do duplo clique no mapa da carga da neve (Figura 5.22). O mapa apresenta as áreas da 
carga da neve que podem ser abertas utilizando o botão [Informação] apresentado à esquer-
da. 

Para uma atribuição de acordo com EN 1991-1-3, as especificações para o Tipo de topografia TT 
são necessárias adicionalmente. Esta lista oferece três opções: Exposto ao vento, Normal e Pro-
tegido. 

Além disso, o programa providencia as opções Planície do norte da Alemanha, Carga de neve da 
consola e Carga devida à neve na rede de retenção da neve permitindo para uma atribuição de 
cargas especifica o controlo conjunto com as especificações adicionais relevantes. Para e xibir a 
informação adicional, utilize o botão [Informação]. 

No mapa da carga da neve para a Alemanha, a Planície do norte da Alemanha (“Norddeutsches 
Tiefland”) é especialmente indicada. Onde selecciona a opção correspondente, o programa 
cria um adicional mas excepcional caso de carga com 2.3 vezes a carga da neve. 
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Figura 5.22: Mapa mostrando as zonas de carga da neve na Alemanha. 

Quando considera Carga de neve da consola, está disponível uma janela mostrando a informa-
ção sobre a equação utilizada para determinar a carga secundária. 

 
Figura5.23: Caixa de diálogo Configurações - Espessura da neve 
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Quando considera a carga de neve e guardas de neve, tem também de especificar a   
distância dos guardas de neve aR a partir da borda do telhado. 

 
Figura 5.24: Caixa de diálogo Carga da neve e guarda da neve 

A carga da neve resulta da altitude e a zona da carga de neve é exibida para informação num 
campo de entrada da secção de diálogo inactivo Definir carga da neve manualmente como uma 
área e carga distribuída. O valor representa a carga de neve característica sk. Quando gere a 
carga de neve com esta opção, o programa tem adicionalmente em conta o coeficiente de 
forma de acordo com [5]a secção 4.2.5 ou [10]a secção 6.3, equação (6.5), isto é porque o valor 
exibido não pode ser encontrado mais tarde directamente na representação da carga. 

Definir carga de neve manualmente 

Ao definir a carga manualmente, pode também introduzir a carga de neve como área de carga 
sk’ ou como carga distribuída sk: A conversão entre as cargas é idêntica à determinação das 
cargas impostas pk (ver Equação 5.1, página 43). 

O coeficiente de forma relevante é também tido em conta para a criação de cargas. 

Carga de vento 
Esta secção de diálogo gere os parâmetros necessários para a criação automática de casos de 
carga de vento. As cargas são geradas de acordo com as regras especificadas na norma EN 
1991-1-4 (ou  
DIN 1055-4). 

Cargas de vento referem-se sempre a um espaço fechado. Cargas de vento secundárias adi-
cionadas aos edifícios que estão abertos de um ou mais lados devem ser introduzidas especifi-
camente tendo em conta estes pressupostos. Idêntico à criação das cargas de neve, estão dis-
poníveis duas opções para definir as cargas de vento: Pode Determinar as cargas Automatica-
mente ou Manualmente. 

Determinar automaticamente 

Quando cria automaticamente cargas de vento, a Zona de vento WZ bem como a Categoria do 
terreno CT devem ser especificadas. Pode definir a zona de vento através do duplo clique na 
zona em questão do mapa de zonas de vento que abre através do botão [Informação] apre-
sentado à esquerda. 
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Figura 5.25: Mapa das zonas de vento para a Alemanha 

A zona de vento determina o valor para a Valores fundamentais da velocidade do vento vb,0 de 
acordo com [11]a secção 4.2. Utilize o botão apresentado à esquerda [Editar] para ajustar os 
valores para a pressão da velocidade. Aparece a seguinte caixa de diálogo: 

 
Figura 5.26: Caixa de diálogo Coeficiente para a geraç ão de cargas de vento de acordo com a norma EN 1991-1-4 

Com a opção Componente da estrutura com paredes permeáveis pode definir um valor µ de 
acordo com [4]a equação (19) ou [11] a equação (7.3) para ter em conta as forças de elevação 
adicionais devido às paredes permeáveis. No caso de uma consola de uma viga, o programa é 
também capaz de determinar o caso de carga "levantamento do telhado devido ao vento 
interno" de acordo com a ligação da superfície da parede. Contudo, não é possível considerar 
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todas as áreas e casos especiais de acordo com [4] ou [11] através da geração de cargas por 
isso tem de definir adicionalmente outras acções resultantes de tais cargas, se necessário (con-
sulte o seguinte parágrafo Mostrar cargas geradas / Definir cargas adicionais). 

Clique no botão [Configurações] apresentado à esquerda para abrir uma caixa de diálogo 
onde pode definir os parâmetros das paredes em pormenor. 

 
Figura5.27: Caixa de diálogo Componente da estrutura com paredes permeáveis de acordo com a norma EN 1991-1-4 

As dimensões do edifício são determinantes para a geração de cargas de vento. Baseado nas 
dimensões especificadas na tabela 1.2, o programa determina os valores nas colunas f, G, H e I 
de acordo com [4] ou [11] para o respectivo tipo de viga e gera as forças de vento em concor-
dância. Para as zonas onde são aplicadas forças de compressão bem como de sucção, o pro-
grama cria dois casos de carga para cada caso de carga de vento com forças de sucção ou de 
compressão. 
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Figura 5.28: Vento de sucção no caso de carga 51 (caso AA) 

No caso de regulamentações especiais, siga a lista de regulamentações de construção técnica 
do seu país. 

Definir pressão da velocidade de pico manualmente 

Se selecciona a opção Definir pressão da velocidade de pico manualmente, pode introduzir a 
carga de vento como a área da carga q(z)’ ou como carga distribuída q(z). A conversão entre as 
cargas é idêntica ao cálculo das cargas impostas pk (ver Equação 5.1, página43). 

Mostrar cargas geradas / Definir cargas adicionais 
O botão [Mostrar cargas geradas resp. Definir cargas adicionais] fornece acesso às cargas gera-
das com as especificações da tabela 1.3. A caixa de diálogo Casos de carga abre. 
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Figura 5.29: Caixa de diálogo Casos de carga 

Caso de carga 

Utilize a lista CC Nº. para seleccionar o caso de carga que pretende que seja exibido na secção 
de diálogo Carga. Para definir outro caso de carga, utilize os botões seta [] e []. 

Com o botão [Novo] apresentado à esquerda, pode criar um caso de carga adicional. Desta 
forma, pode ter em conta as cargas que não serão geradas automaticamente. O valor de uma 
carga definida pelo utilizador deve ser especificado como Parâmetros de carga na coluna D da 
tabela. Consultar a página 52 para aprender como introduzir cargas adicionais. 

As cargas adicionais podem ser eliminadas através do botão [Eliminar] apresentado à esquer-
da. Note que os casos de carga gerados não podem ser nem eliminados nem alterados. 

A Breve descrição assegura uma clara visão geral sobre as combinações de cargas geradas (ver 
capítulo 7.1, página 63). 

A Descrição ajuda-o a especificar a carga. A descrição aparece também no relatório de impres-
são onde os casos de carga estão listados. 

Para os casos de carga definidos pelo utilizador é necessário especificar também o Tipo de car-
ga. Pode seleccionar as seguintes opções: Permanente, Variável, Acidental e Sismo. No caso de 
cargas variáveis pode atribuir a Categoria de carga variável, idêntica à categoria na tabela 1.3, e 
a Classe duração do carregamento CDC. 

Peso próprio 

Ao limpar a caixa de selecção na secção de diálogo Peso próprio, pode desactivar a configura-
ção para ter em conta o peso próprio. é também possível organizar o peso próprio a partir de 
um coeficiente pré-definido por defeito para 1.0. 
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Comentário 

Cada caso de carga pode ser descrito através de notas definidas pelo utilizador. 

Carga 

A tabela e o gráfico na secção de diálogo abaixo exibem as cargas do caso de carga definido 
acima. 

No caso de carga 1 "Peso próprio + Acabamentos da cobertura", o peso próprio é representa-
do graficamente. A tabela, contudo, não exibe separadamente a parte correspondente ao peso 
próprio. Apenas lista de cargas que foram definidas como estrutura de telhado (gk,2) na tabela 
1.3. 

Os valores da carga de neve e de vento são geradas com os correspondentes factores. Assim, o 
gráfico exibe a carga que é efectivamente aplicada à viga. 

A carga de vento no caso de carga único é gerada perpendicular e paralela à direcção da 
cumeeira. Se a cobertura pode ser sujeita a tensões de sucção bem como de compressão de 
acordo com a norma, o programa gera dois casos de carga separados para a mesma direcção 
de vento. Estes dois casos são distinguidos através dos indicadores A e B. 

Para exibir os respectivos gráficos explicativos para ilustrar os parâmetros de carga, utilize o 
botão apresentado à esquerda. Para redefinir a vista do gráfico da carga, clique outra vez no 
botão. 

 
Figura 5.30: Caixa de diálogo Caso de carga: gráficos explicativos para os parâmetros de carga 

A tabela e o gráfico são interactivos: Quando selecciona uma carga na tabela, esta é destacada 
no gráfico. Quando clica numa carga no gráfico, a correspondente linha da tabela é marcada. 
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Definir cargas adicionais 

As cargas adicionais podem ser introduzidas directamente numa linha livre da tabela. Contu-
do, é recomendável criar um [Novo] caso de carga para gerir os casos separadamente. Tem de 
definir as descrições, do tipo de carga e, se necessário, a categoria da classe de serviço e a clas-
se de duração do carregamento. 

Na coluna A na secção de diálogo Carga (ver Figura 5.30) especifica o Tipo de carga. Uma lista 
oferece o tipo de carga apresentada à esquerda para selecção. Quando esta definida a exibição 
com os gráficos explicativos, aparecem imagens na parte inferior da secção de diálogo ilus-
trando os parâmetros individuais para a definição da carga. Dependendo do tipo de carga 
seleccionado, outras colunas ficarão ou inactiva na linha da tabela. 

Quando define a Direcção da carga, estão disponíveis três diferentes configurações: As cargas 
podem ser definidas em relação ao eixo local da barra, em direcção ao eixo global no compri-
mento efectivo ou na direcção dos eixos globais no comprimento projectado. O gráfico na par-
te inferior da secção de diálogo pode ajudar a encontrar a selecção apropriada. 

Além disso, tem de definir a Carga de referência, especificando a parte da viga em que preten-
de que a carga seja aplicada. Para simplificar a entrada de dados para a parte estrutural da 
viga, as seguintes opções podem ser seleccionadas. Toda a viga, vão inferior, campo esquerdo, 
campo direito, consola esquerda, consola direita. As opções da Consola apenas estão disponí-
veis se foi definida uma geometria da viga apropriada. 

Para organizar as cargas numa parte estrutural da viga à escolha, tem de definir a linha da car-
ga como cargas trapezoidais e as linhas dos momentos como momentos trapezoidais. Apenas 
para estes tipos de cargas pode definir o inicio da carga e os pontos finais livremente. É reco-
mendado activar sempre o gráfico de carga por isso pode verificar a entrada de dados. 

Nas colunas D a I da tabela, pode introduzir as cargas de acordo com o tipo de carga seleccio-
nado. Para cargas trapezoidais pode utilizar a opção Por todo o comprimento total para aplicar a 
carga em toda a viga. Se não utilizar esta opção, tem de definir os pontos iniciais e finais (A e B) 
para a carga bem como para os valores de carga correspondentes p1 e p2. 

O botão apresentado à esquerda permite alternar os valores da carga ligando-os e desligando-
os no gráfico de carga. 

Partes do gráfico em particular podem ser verificadas em especifico através da utilização da 
função aumentar. Clique no gráfico e depois utilize a roda do rato para minimizar ou maximi-
zar a vista gráfica. 

O botão da roda do rato pode também ser utilizado para rodar a viga: Pressione o botão da 
roda do rato para deslocar a estrutura para qualquer lugar na janela do gráfico. Agora pressio-
ne a tecla [Ctrl] adicionalmente para exibir a viga numa vista isométrica. 

Para restaurar a vista gráfica original, clique no botão [Mostrar o gráfico todo] à esquerda. 

Quando a entrada de dados está concluída, feche a caixa de diálogo Casos de carga clicando 
no botão [OK] para guardar as alterações. Quando clica no botão [Cancelar], sai da caixa de 
diálogo mas sem guardar as alterações. Todas as alterações introduzidas desde que a caixa de 
diálogo foi aberta serão perdidas. 

RF-COMBI 
Com o botão [RF-COMBI] pode aceder ao módulo adicional RF-COMBI que é utilizado para 
combinar os casos de carga de acordo com [2] ou [9]. Normalmente, não é necessário alterar os 
dados no RF-COMBI porque a criação das combinações é realizada automaticamente no plano 
de fundo assim como para as cargas definidas pelo utilizador. Portanto, normalmente usa o 
botão para entender a geração de combinações. 

Para mais informação sobre as características do RF-COMBI, consulte o manual disponível para 
transferir na página de internet www.dlubal.com/pt. 

 

http://www.dlubal.com/pt�
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5.4 Tabela 1.4 Parâmetros de controlo 
A tabela 1.4 Controlo de parâmetros permite inúmeros ajustes para controlar o cálculo. 

 
Figura5.31: Tabela 1.4 Parâmetros de controlo 

Dimensionar 
A secção de diálogo determina os dimensionamentos que são realizados. As verificações do 
Estado limite último e do Estado limite de utilização estão pré-definidos. 

Para a verificação do estado limite de utilização pode ter em conta uma Contra-flecha da viga 
assumida especificando um valor para wc ou w0. Além disso, tem a opção para não considerar 
as Consolas para a análise. 

Quando activa a opção Protecção contra incêndio, pode aceder aos parâmetros para o dimen-
sionamento da protecção contra o incêndio. Para definir a duração do incêndio, seleccione 
uma das classes de resistência ao fogo (R 30, R 60, R 90) ou especifique através das configura-
ções definidas pelo utilizador. Na imagem abaixo, pode definir os lados da viga para os quais 
pretende considerar a Queima. 

Modelação do apoio 
Nesta secção de diálogo pode especificar as condições de apoio da viga. Um cálculo bem 
sucedido requer que o apoio ou é definido como Fixo na horizontal em pelo menos um dos 
lados ou bloqueado na posição por uma coluna rígida seleccionando a opção Pilar. 

Os apoios estão aplicados excentricamente por defeito. Desta forma, o comportamento estru-
tural, semelhante a uma parede, das vigas, que são muitas vezes esbeltas e altas, é tido em 
conta. Com a opção Apoios na linha central, pode deslocar os apoios para o eixo central da bar-
ra (ver imagem apresentada à esquerda) para reduzir ou eliminar pode deslocar os apoios para 
o eixo central da barra (ver imagem apresentada à esquerda) para reduzir ou eliminar momen-
tos limite altos devido a esforço de compressão. 

Para especificar a coluna parâmetros, utilize o botão [Editar] apresentado à esquerda. A 
seguinte caixa de diálogo abre: 
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Figura5.32: Caixa de diálogo Editar Pilar para determinar as molas de apoio 

Na secção de diálogo Tipo de pilar, as opções Rectangular e Circular estão disponíveis para a 
entrada directa da geometria. Os parâmetros estão representados no gráfico à direita. No caso 
de secções especiais para os pilares, utilize a opção Secção a partir da Biblioteca que permite 
aceder a uma base de dados de secções abrangente. 

As especificações na secção de diálogo Parâmetros para a Altura do pilar e o Material bem 
como para as Condições de apoio afectam de forma considerável a determinação dos apoios de 
mola. As configurações da base do pilar oferece três opções enquanto que as configurações 
para a extremidade superior do pilar permite apenas para uma ligação articulada ou uma res-
trição parcial: A resistência da mola no apoio é determinada a partir do ponto de vista da viga. 
Como o pilar não pode fornecer uma restrição completa, o programa aplica a resistência rota-
cional da mola ao pilar definido, quando a opção Parcialmente encastrado é seleccionada. 

Baseado nos valores especificados, o programa determina a resistência da mola na direcção X 
e Z que serão utilizadas mais tarde como condições de apoio para o cálculo. A secção de diálo-
go Molas de apoio devido ao pilar apresenta os valores da mola calculados. 

Quando selecciona a opção Como pilar esquerdo na tabela 1.4 (Figura5.31), o programa define 
também o pilar para o apoio direito. Os valores para o pilar esquerdo estão pre definidos na 
caixa de diálogo Editar pilar e podem ser ajustados, se necessário. 

Optimização 
Com as configurações nesta secção de diálogo decide se e como o programa Realiza uma 
Optimização para a secção da viga. A secção pode ser optimizada através do seguinte critério: 
De acordo com o tipo de viga pode ajustar a Altura da viga, a Forma ou a Largura da secção. 

Se não pretende que a Relação máxima seja de 100%, pode definir um valor limite diferente no 
campo de entrada. 

Quando optimiza a Altura da viga, tem de definir os limites superiores e inferiores para a altura 
no apoio central. Quando optimiza a Forma, diversas condições de fronteira pode ser definidas 
(profundidade da viga no apoio central ou na cumeeira, raio da curvatura, inclinação do banzo 
inferior etc.). Quantos menos parâmetros estiverem definidos, mais rápida será optimizada a 
viga. 
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A Largura da secção pode ser optimizada dentro dos valores limite definidos pelo utilizador. A 
espessura da lamela seleccionada na tabela 1.2 está pré definida como Incremento que pode 
ajustar, se necessário. O procedimento varia dependendo do tipo de viga. 

O Espaçamento dos apoios laterais é importante para o dimensionamento da encurvadura late-
ral. Para vigas com risco de instabilidade, pode optimizar o espaçamento dentro de determi-
nados limites e um incremento definido pelo utilizador para cumprir os requisitos do dimen-
sionamento. 

Para mostrar 
Ao assinalar a caixa de selecção decide se os Apoios de forquilha, as Deformações e a Compres-
são dos apoios aparecerão em tabelas de resultados separadas. Quando dimensiona a viga de 
acordo com a norma DIN 1052:2008-12, é possível realizar também a Verificação da vibração 
(ver capítulo 11.4.8, página 132). 

O número de tabelas de resultados que aparece na saída de dados depende das verificações 
que são seleccionadas nesta secção. 

Parâmetros de cálculo 
As especificações nesta secção de diálogo afectam o número de combinações de carga gera-
das bem como a precisão do cálculo. 

Com a opção Gerar mais combinações de acções permanentes favoráveis o programa é capaz de 
distinguir as acções permanentes favoráveis e desfavoráveis e ter em conta as acções com 
diferentes coeficientes parciais de segurança. Necessariamente, o número de combinações 
geradas será aumentado na saída de dados. 

O Número de divisões da barra para os diagramas resultantes determina o quanto as posições x 
estão definidas na barra mais comprida do sistema. Esta divisão do comprimento será válida 
também para as posições-x para todos as outras barras do modelo. A posição-x representa a 
posição na barra onde a verificação é realizada. O valor de divisões pré-definido de 10 para os 
diagramas resultantes provou ser um bom compromisso entre a precisão de cálculo e a velo-
cidade. 

 
Figura 5.33: Princípio da divisão da barra para os diagramas resultantes 

Para obter um conjunto de valores suficiente para o cálculo das Barras de secção variável os 
quais são normalmente relativamente pequenos é possível definir a divisão interna para sec-
ções variáveis de forma específica. O valor de divisões está também pré definido com o núme-
ro 10. Esta configuração não resulta num aumento do número de dados de saída mas apenas 
numa redução do comprimento da divisão, para o cálculo interno das forças internas. 
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6. Cálculo 
Para iniciar o cálculo, utilize o botão [Cálculo] que está disponível em todas as tabelas de 
entrada. Os dimensionamentos são realizados com as combinações de carga geradas no RF-
COMBI. Antes de iniciar o cálculo, é recomendável verificar as configurações relativas aos deta-
lhes do cálculo e às normas seleccionadas. 

6.1 Detalhes de cálculo 
Para verificar os parâmetros do dimensionamento importantes, utilize o botão [Detalhes] para 
abrir a caixa de diálogo abaixo, que pode ser acedida a partir de qualquer tabela no programa. 
A caixa de diálogo está alinhada com a norma ou o anexo nacional seleccionado. Figura 6.1 
apresenta a caixa de diálogo Detalhes para a norma EN 1995-1-1 com o anexo nacional alemão. 

 
Figura 6.1: Caixa de diálogo Detalhes de acordo com a norma DIN EN 1995-1-1 para o RX-TIMBER Glued-laminated Beam 

Influência máxima da fibra face à borda inclinada 
A norma EN 1995-1-1 não especifica limites para o ângulo das fibras principal. A norma alemã 
DIN 1052, contudo, limita o ângulo a 10º nas equações da norma porque apenas são validos 
ângulos até 10º. Nesta secção de diálogo, pode definir o valor limite pessoalmente. A pré defi-
nição no RX-TIMBER é 20º. 

Momento de torção nos apoios 
A verificação da torção nos apoios de acordo com[7], NAD para a Alemanha tem sido conside-
ravelmente facilitada: A verificação deve ser realizada apenas se a esbelteza é superior a 225.  
O RX-TIMBER verifica automaticamente as condições. 

Se realiza o dimensionamento de acordo com DIN 1052, é possível aplicar adicionalmente as 
cargas laterais das treliças como cargas estabilizadoras (consultar explicações para a norma 
DIN 1052). 

Quando o momento de torção Td foi determinado manualmente, pode ser introduzido direc-
tamente. O momento será aplicado como uma função co-seno descendente a partir dos 
apoios. 

Configurações especiais para madeira 
Quando são utilizadas vigas comprimidas (altura h < 600 mm), muitas das normas de verifica-
ção permitem aumentar os valores de resistência dos materiais. No caso de madeira lamina 
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colada, assume-se que o enfraquecimento do material não é assim tão grande por causa da 
união dentada. 

Quando a caixa de selecção para Reclassificar madeira laminada colada em homogénea está 
assinalada, o programa verifica para cada posição de dimensionamento se os requisitos para a 
madeira colada combinada são cumpridos geometricamente. Se a resistência mais elevada de 
1/6 em ambas as áreas de fronteira na parte superior e inferior não é dada. O RX-TIMBER selec-
cionará automaticamente a classe de resistência imediatamente a seguir e exibe a correspon-
dente mensagem. Depois pode também seleccionar uma classe de material superior nas áreas 
críticas ou realizar o dimensionamento com resistências reduzidas. 

Redução das forças internas 
Utilize a opção nesta secção de diálogo para reduzir os momentos e as forças de corte na área 
de apoio. A redução dos momentos de apoio através da Redução do momento apenas é possí-
vel se foi especificada uma viga com vários vãos ou com consola. 

Como a norma EN 1995-1-1 permite apenas a redução de cargas concentradas na área de 
apoio, a opção para reduzir as forças de corte não é exibida para cargas distribuídas. 

A seguinte figura mostra a caixa de diálogo Detalhes do programa RX-TIMBER Continuous 
Beam para o dimensionamento de acordo com a norma DIN 1052. 

 
Figura 6.2: Caixa de diálogo Detalhes de acordo com a norma DIN 1052 para o RX-TIMBER Continuous Beam 

Na secção de diálogo Definições especiais para madeira pode decidir definir a Fibra paralela à 
borda inferior da viga. As restantes opções de configuração referem-se a especificações na 
norma Alemã DIN 1052. Elas correspondem às opções representadas na Figura 6.1. 
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6.2 Norma e anexo nacional 
O botão [Anexo nacional] apresentado à esquerda providencia o acesso a diversos parâmetros 
de dimensionamento assim como a coeficientes parciais de segurança e a coeficientes de alte-
ração, bem como aos valores limite das deformações. A caixa de diálogo é ajustada à norma ou 
o anexo nacional seleccionado. A seguinte figura apresenta os parâmetros para a norma EN 
1995-1-1 com o anexo nacional alemão. 

A caixa de diálogo Configurações consiste em três separadores. 

6.2.1 Parâmetros gerais 

 
Figura 6.3: Caixa de diálogo Configurações do anexo nacional, separador Geral 

Coeficiente parcial 
Nesta secção de diálogo pode verificar e se necessário, ajustar os coeficientes parciais de segu-
rança de resistência dos materiais para as diferentes situações de dimensionamento. Os coefi-
cientes são pré definidos de acordo com as especificações da norma seleccionada na tabela 
1.1 Tipo de viga e material. 

Valores limite das deformações 
Os valores limite das deformações podem ser ajustados individualmente para a verificação do 
estado limite de utilização por isso a verificação é possível de acordo com as regras especificas 
das diferentes linhas auxiliares. 

A flecha admissível pode ser definida separadamente para as situações de verificação indivi-
dual e para as condições de fronteira (vão, consola). 
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Alteração do coeficiente kmod 
Para ter em consideração os efeitos a longo prazo dependentes da humidade na madeira, é 
possível ajustar os coeficientes de alteração. Os coeficientes dependem da classe de serviço e 
da classe de duração do carregamento. Os valores de cálculo dos coeficientes de alteração 
estão especificados em [1] na tabela F.1 e em [7] na tabela 3.1. 

Dados para a resistência ao fogo 
As verificação são realizadas de acordo com o método simplificado em concordância com [6] 
secção 5.5.2.1 a) ou [8] secção 2.3, 3.4.2 e 4.2.2. Os valores pré-definidos para βn, d0 w kfi  são 
válidos para a madeira laminada colada. Assim, geralmente não é necessário modifica-los. 

6.2.2 Outros parâmetros 

 
Figura 6.4: Caixa de diálogo Configurações do anexo nacional, separador Outro 

Coeficientes parciais de segurança para reforço de tracção transversal  
Esta secção de diálogo controla os coeficientes parciais de segurança que devem ser tidos em 
conta para os diferentes tipos de armadura de tracção transversal (ver capítulo 5.1, página 32). 

O programa pré-define os coeficientes parciais de segurança para as propriedades dos mate-
riais e para a capacidade de carga recomendados na norma (por exemplo EN 1995-1-1, tabela 
2.3). 

Coeficiente de corte 
Para tensões de corte ao longo e perpendiculares à direcção das fibras deve observar condi-
ções específicas de acordo com a norma EN 1995-1-1, secção 6.1.7.  
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O coeficiente kcr pode ser Definido pelo utilizado para madeira maciça e madeira laminada 
colada. Muitos países continuam a não providenciar padrões de material uniforme para gerir 
esta rigidez. 

Coeficiente de volume 
Para vias laminadas coladas pode ajustar o coeficiente de volume kvol para madeira maciça e 
para madeira laminada colada. Pode ancontrar as especificações da norma relevantes em EN 
1995-1-1, secção 6.4.3 (6). 

Coeficiente de compressão transversal às fibras  
Quando dimensiona a compressão dos apoios, a resistência à compressão é ajustada perpen-
dicularmente à direcção das fibras através do coeficiente kc,90 (ver EN 1995-1-1, secção 6.1.5). 
Para a configuração padrão de acordo com a especificação da norma do RX-MADEIRA aumen-
ta a resistência de acordo com o tipo de material e a situação de carregamento. No entanto, 
como é normal em alguns países calcular geralmente com uma resistência aumentada em 
75%, o coeficiente pode ser definido pelo utilizador. 

Clique no botão [Informação] apresentado à esquerda para obter mais informação sobre a 
determinação dos coeficientes. 

 
Figura 6.5: Caixa de diálogo Coeficiente de compressão transversal às fibras 

Coeficiente de distribuição de tensões 
Quando são dimensionadas vigas laminadas coladas, pode ajustar o coeficiente kdis utilizado 
para considerar a distribuição de tensões na zona de cumeeira. Encontra as especificações da 
norma relevantes em EN 1995-1-1, secção 6.4.3 (6). 

6.2.3 Normas utilizadas 
O último separador lista todas as regras e normas que são relevantes para a geração de cargas 
e para o dimensionamento de acordo com a norma seleccionada. 
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6.3 RF-COMBI 
O módulo adicional RF-COMBI está directamente integrado no RX-TIMBER. Este gera automati-
camente todas as combinações de carga. Utilize o Botão [RF-COMBI] para iniciar o módulo. 

 
Figura 6.6: RF-COMBI Tabela 1.1 Dados gerais 

Para evitar gerar um número elevado de combinações de carga desnecessariamente, é reco-
mendável a Redução das possíveis combinações de carga na secção de diálogo Examinação adi-
cional da tabela 1.1 Dados gerais. Desta forma pode ter a certeza que os resultados do RF-
COMBI incluem as combinações de carga determinantes mas sem gerar mais casos de carga 
do que os necessários. 

Encontre mais informação sobre o módulo adicional RF-COMBI no correspondente manual do 
programa disponível num ficheiro PDF para transferir em www.dlubal.com/pt. 

Depois do [Cálculo] pode verificar os resultados da combinatória: As combinações de carga 
geradas estão pré-definidas em três tabelas de resultados, classificadas por diferentes critérios. 

 

http://www.dlubal.com/pt�
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Figura 6.7: RF-COMBI tabela 2.2 Combinações de carga 

Clique no botão [OK] para voltar ao programa RX-TIMBER. 

6.4 Cálculo 
Para iniciar o cálculo, clique no botão [Cálculo] que está disponível em todas as tabelas de 
entrada do RX-TIMBER. Durante o cálculo, a janela da resolução dos EF é exibida, mostrando 
informação sobre o processo de cálculo. 

 
Figura 6.8: Janela Cálculo dos EF 

A tabela de resultados 2.1 Combinações de carga (ver Figura 7.1) aparece imediatamente 
depois do cálculo. 
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7. Resultados 
As tabelas 2.1 a 2.3 mostram os dimensionamentos de acordo com vários critérios. As tabelas 
2.4 e 2.5 exibem as forças de apoio e as deformações. As tabelas individuais podem ser selec-
cionadas no navegador. Pode também utilizar os botões apresentados à esquerda ou as teclas 
funcionais [F2] e [F3] para seleccionar as tabelas anteriores e posteriores. 

Para guardar os resultados e sair do programa RX-TIMBER, clique no botão [OK]. 

O capítulo 7 Resultados descreve as diferentes tabelas de resultados, uma depois da outra. 

7.1 Tabela 2.1 Combinações de carga 
Esta tabela apresenta as relações máximas de dimensionamento para cada uma das combina-
ções de carga. A coluna da tabela Descrição da CO lista as combinações com uma pequena 
descrição dos casos de carga contido (ver página 50: Breve descrição). A coluna B Casos de car-
ga exibe os critérios de combinação específicos com o número de casos de carga e os coefi-
cientes considerados no RF-COMBI. 

 
Figura 7.1: Tabela 2.1 Combinações de carga 

Coluna C Situações de dimensionamento informa sobre as situações de dimensionamento à 
qual a combinação pertence. O RX-TIMBER distingue as seguintes situações: 

UB Combinação fundamental para a capacidade resistente 

UA Combinação acidental para a capacidade resistente 

S1 Combinação base 1 para o estado limite de utilização 

S2 Combinação base 2 para o estado limite de utilização 

SQ Combinação quase permanente para o estado limite de utilização 

Tabela 7.1: Situações de dimensionamento no RX-TIMBER 
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Coluna D da tabela CDC e E Coeficiente kmod listam as classes de duração do carregamento e os 
coeficientes de alteração. 

A última coluna F Dimensionamento Máx. indica a relação máxima do dimensionamento para 
cada combinação de carga. As relações são também representadas por escalas coloridas: Para 
os dimensionamentos ≤ 1 é exibida uma escala verde, para os dimensionamentos> 1 aparece 
uma escala vermelha. A cor das escalas pode ser desactivada, se necessário, através do botão 
apresentado à esquerda. 

Funções de filtro 
Os resultados são organizados em blocos: As verificações ao estado limite último são exibidas 
primeiro, seguidas pela verificação ao estado limite de utilização e da verificação da resistência 
ao fogo, se disponível. No canto direito abaixo da tabela, encontra três botões utilizados para 
filtrar os resultados das verificações na lista. 

 
Figura 7.2: Tabela 2.1 Combinações de carga com filtros apenas para a verificação do estado limite de utilização 

Os botões estão reservados para as seguintes funções: 

Botão Função 

 
Oculta e exibe a verificação do estado limite último 

 
Oculta e exibe a verificação do estado limite de utilização 

 
Oculta e exibe a verificação da resistência ao fogo 

Tabela 7.2: Botões para a verificação 

Se estão disponíveis dimensionamentos com uma relação de > 1 , uma opção adicional de fil-
tro torna-se activa: Clique no botão apresentado à esquerda para ocultar todas as verificações 
≤ 1. Desta forma, pode verificar todos os dimensionamentos inválidos num relance. 
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7.2 Tabela 2.2 Dimensionar - Tudo 
A segunda tabela de resultados apresenta uma visão geral sobre todos os dimensionamentos 
realizados. A parte superior da tabela apresenta a relação máxima do dimensionamento para 
cada tipo de dimensionamento. Desta forma, pode avaliar as relações máximas do dimensio-
namento para cada dimensionamento (tensões de corte, tensões de flexão, verificação da 
estabilidade à encurvadura por torção-flexão, pressão sobre o apoio etc.) rapidamente. 

A parte inferior da tabela exibe os Resultados intermédios para o caso de carga definido acima. 
Estes providenciam informação detalhada sobre a secção e o dimensionamento das forças 
internas, bem como os parâmetros de dimensionamento incluindo notas para as tabelas e 
equações da norma. 

 
Figura 7.3: Tabela 2.2 Dimensionar - Tudo 

Posição X 
A coluna mostra a respectiva posição -X na barra para a qual o programa tem determinado o 
critério máximo de dimensionamento. As seguintes posições X na barra são consideradas para 
a tabela de saída de dados: 

• Nó inicial e final 

• Pontos de divisão de acordo com as divisões da barra definidas na tabela 1.4 Parâmetros 
de controlo (ver capítulo 5.4, página 55) 

• Valores máximos das forças internas 

CO 
A coluna B exibe o número de combinações de carga cujas forças internas resultam nas rela-
ções máximas respectivas. 

Dimensionar 
O programa apresenta as relações do dimensionamento de acordo com a norma seleccionada 
para tipo de dimensionamento. As escalas coloridas representam a correspondente relação. 
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Dimensionar de acordo com a fórmula 
A última coluna lista as equações de acordo com a norma DIN 1052 ou EN 1995-1-1 que foram 
utilizadas para realizar o dimensionamento. 

7.3 Tabela 2.3 Verificações por posição X 
A estrutura da tabela de resultados é idêntica à da tabela 2.2 descrita no capítulo anterior. A 
tabela lista os resultados para cada Posição X analisada na barra em detalhe. 

Os resultados estão resumidos em grupos classificados por capacidade resistente, estado limi-
te de utilização e protecção contra o fogo. Utilize os pontos apresentados à esquerda para fil-
trar os tipos de dimensionamento (ver capítulo 7.1, página 64). 

 
Figura 7.4: Tabela 2.3 Verificações por posição X 

Não é possível detectar claramente a posição decisiva na viga à primeira, por causa da grande 
variedade de cargas. Portanto, a viga é analisada em diferentes posições X de dimensionamen-
to: 

• Nó inicial e final 

• Pontos de divisão de acordo com as divisões da barra definidas na tabela 1.4 Parâmetros 
de controlo (ver capítulo 5.4, página 55) 

• Valores máximos das forças internas 

As Posições X estão geralmente apresentadas na tabela de resultados. As posições X estão rela-
cionadas com o sistema de coordenadas global e representa o comprimento X projectado no 
plano do chão. Os diagramas resultantes (ver capítulo 7.6, página 69), contudo, referem-se à 
barra no eixo x local. Os diagramas indicam o comprimento x da viga inclinada. 
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7.4 Tabela 2.4 Forças de apoio 
A tabela lista as forças de apoio de um único caso de carga e combinação de carga. Os valores 
máximos das combinações de carga são resumidos em grupos classificados por capacidade 
resistente, estado limite de utilização e protecção contra o fogo. 

 
Figura 7.5: Tabela 2.4 Forças de apoio 

As forças de apoio para casos de carga são exibidas como cargas características. Assim é possí-
vel utiliza-las para outros cálculos. As forças de apoio para combinações de carga são exibidas 
considerando as cargas de dimensionamento. 

Abaixo da tabela são exibidos adicionalmente os seguintes valores: 

• Td  Momento derrubante para apoios de forquilha de acordo com [1] eq. (14) ou [7] 
(NA.129) 

• Nd Força axial na borda comprimida de acordo com [1] eq. (15) ou [7] eq.(9.36) 

• q Carga equivalente para a viga 1 de acordo com [1] eq. (16) ou [7] eq. (9.37) 

No entanto, os valores indicados não são tidos em conta para o dimensionamento. 
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7.5 Tabela 2.5 Deformações 
A tabela de resultados final lista as deformações máximas para os casos de carga e combina-
ções de carga individuais. 

 
Figura 7.6: Tabela 2.5 Deformações com vibração de acordo com a norma DIN 1052 

A tabela mostra os deslocamentos em cada Apoio uz e ux bem como a Flecha de flexão máxima 
uz nas posições X determinantes. 

No caso de o modelo ter consolas, a tabela é prolongada pela coluna Consola apresentando os 
deslocamentos uz,k: 

A parte direita da tabela providencia a informação sobre as Rotações φ nos apoios e consolas, 
se disponíveis. 

Quando a verificação da vibração de acordo com [1] secção 9.3 (1) foi seleccionado na tabela 
1.4 (ver capítulo 5.4, página 55), pode encontrar a lista de resultados da verificação abaixo da 
tabela 2.5. 
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7.6 Diagramas resultantes 
A distribuição dos resultados numa barra pode ser avaliada graficamente nos diagramas resul-
tantes. Para aceder ao diagrama, utilize o botão apresentado à esquerda o qual está disponível 
em cada tabela de resultados. 

Uma nova janela abre exibindo um navegador e os diagramas de resultados das vias. 

 
Figura 7.7: Caixa de diálogo Diagrama de resultados na barra 

Utilize o navegador à esquerda para seleccionar as deformações e as forças internas que pre-
tende exibir no diagrama resultante. Utilize a lista na barra de ferramentas para escolher um 
determinado caso de carga, combinação de carga ou o dimensionamento do RX-TIMBER. 

Um linha pontilhada no diagrama de resultados do dimensionamento do RX-TIMBER indica a 
relação do dimensionamento de 1.0 (ver Figura8.12, página 78). Desta forma, pode avaliar 
rapidamente o significado dos resultados. 

Com a entrada do navegador Combinações de carga pode exibir as forças internas Originais ou 
Alteradas que são utilizadas para o dimensionamento por causa de um momento ou de uma 
redução da força de corte. É também possível exibir Ambas as forças internas. 

A tabela de resultados do RX-TIMBER mostra a posição X global onde os dimensionamentos 
são realizados, mas os diagramas de resultados referem-se ao eixo x local da barra. Contudo, a 
relação entre as posições globais e locais é assegurada: Quando tiver seleccionado uma posi-
ção X (global) numa tabela e abre o diagrama de resultados a linha de posição vai automati-
camente para a correspondente posição x (local) no diagrama. 

O diagrama de resultados pode ser impresso directamente utilizando a função imprimir ou 
transferido para o relatório de impressão (ver capítulo 8.4, página 78). 

Para mais informação detalhada sobre a caixa de diálogo Diagrama de resultados na barra ver o 
manual do RFEM que está disponível em ficheiro PDF para transferir na página 
www.dlubal.com/pt 
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8. Impressão 
A entrada de dados e os dados dos resultados do RX-TIMBER não serão enviados directamente 
para a impressora. Primeiro, o chamado "relatório de impressão" é gerado a partir dos dados 
que podem ser complementados com gráficos, explicações, exames e outros elementos. No 
relatório de impressão define os dados que finalmente aparecerão na impressão. 

Um relatório de impressão só pode ser convocado se uma impressão padrão foi instalada no 
Windows. A pré-visualização no relatório de impressão utiliza a unidade de impressão. 

8.1 Relatório de impressão 
Para abrir o relatório de impressão, utilize o botão apresentado à esquerda. 

 
Figura8.1: Relatório de impress ão 

Se necessário, pode alterar o nome do relatório de impressão. Para abrir a correspondente cai-
xa de diálogo, 

seleccione Alterar nome no menu Ficheiro do relatório de impressão. 
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Figura 8.2: Caixa de diálogo Alterar nome do relatório de impressão 

Quando o relatório de impressão foi criado, o navegador do relatório é apresentado à esquer-
da. À direita, a pré-visualização do relatório de impressão é apresentada. 

Os capítulos individuais do relatório podem ser deslocados para qualquer parte no navegador 
através da função arrastar-e-largar. 

Menu de contexto 
O menu de contexto oferece opções adicionais para ajustar o relatório de impressão. Como é 
comum para as aplicações Windows, são possíveis várias selecções utilizando as teclas funcio-
nais [Ctrl] ou [Shift]. 

 
Figura 8.3: Menu de contexto do navegador do relatório 

Eliminar do relatório de impressão 

O capítulo seleccionado será eliminado. Se pretende reinseri-lo, utilize a Selecção global no 
menu Editar. 

Iniciar com nova página 

O capítulo seleccionado inicia numa nova página. Este é marcado por um pine vermelho no 
navegador (como o capítulo Conteúdos apresentado na figura acima). 

Selecção 

A caixa de diálogo para a selecção global descrita nas seguintes páginas abre. O capítulo 
seleccionado é apresentado. 

Propriedades 

Algumas propriedades gerais de um capítulo podem ser alteradas. 
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Figura 8.4: Caixa de diálogo Propriedades 

Navegação no relatório de impressão 
Para verificar uma determinada secção no relatório de impressão, clique na correspondente 
entrada do capítulo no navegador. 

O menu Ver providencia outras opções para navegação. Pode também utilizar os botões da 
barra de ferramentas para aceder à correspondente função. 

   Ir para a página anterior na página da pré-visualização 

   Ir para a página seguinte 

   Ir para a primeira página na página da pré-visualização 

   Ir para a última página 

   Especificar o número da página em particular na caixa de diálogo 

   
Alternar entre uma vista de um lado ou uma vista de dois lados na página da pré-
visualização 

   Ampliar 

   Reduzir 

   Modo de selecção: Seleccionar e editar um capítulo através do clique do rato 

   Modo de Zoom: Ampliar num capítulo seleccionado através do clique do rato 

   Voltar a desenhar a vista do relatório de impressão 

Tabela 8.1: Botões de navegação na barra de ferramentas 



8  Impressão 

 7 3  Programa RX-TIMBER © 2011 Ing.-Software Dlubal 

 

8.2 Selecção dos dados de impressão 
Na selecção global, pode seleccionar os capítulos que pretende que apareçam no relatório de 
impressão. Para abrir a correspondente caixa de diálogo, 

seleccione Selecção global no menu Editar 

ou utilize o botão da barra de ferramentas apresentado à esquerda. Pode também utilizar o 
menu de contexto no item do navegador Conteúdos. 

Aparece a seguinte caixa de diálogo: 

 
Figura 8.5: Caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão, separador Selecção global 

Selecção global 
O separador Selecção global gere os capítulos principais do relatório. Se limpa uma caixa de 
selecção, o correspondente separador de detalhes desaparece. 

A secção Mostrar no canto esquerdo da caixa de diálogo providencia três caixas de selecção. 
Assinale as caixas de selecção para incluir uma Capa, os Conteúdos ou pequenas Imagens de 
informação na margem do relatório. 

Dados de entrada / Resultados 
Com os separadores Dados de entrada e Resultados pode definir a quantidade de dados 
impressos. Os dimensionamentos realizados para uma viga podem variar desde poucas pági-
nas  até uma quantidade superior a 150 páginas. Portanto, é importante uma selecção útil dos 
dados de saída. Os detalhes do dimensionamento são muitas vezes muito extensos, especial-
mente para os resultados classificados por posição X. 

Os dados na impressão reflectem a organização dos dados no programa de entrada e saída. 

Cada selecção é documentada no navegador do relatório onde pode também remove-las. 
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Figura 8.6: Caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão, separador Entrada de dados 

O separador Resultados providencia uma função de Filtro, idêntica à função filtro da tabela de 
resultados, para a verificação do estado limite de utilização do estado limite último e para a 
verificação da protecção ao fogo. 
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Figura 8.7: Caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão, separador Resultados 

8.3 Cabeçalho do relatório de impressão 
Durante a instalação de um cabeçalho de impressão é criado a partir dos dados do cliente. 
Para alterar as especificações, 

seleccione Cabeçalho no menu Configurações no relatório de impressão. 

ou utilize o botão da barra de ferramentas apresentado à esquerda. 

 
Figura 8.8: Botão Mostrar cabeçalho 

Abre uma caixa de diálogo onde pode definir as configurações para o cabeçalho do relatório 
de impressão. 
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Figura 8.9: Caixa de diálogo Cabeçalho do relatório de impressão 

Na secção de diálogo Mostrar, selecciona os elementos que devem ser apresentados em geral. 
Além do mais, pode definir as configurações dos Dados. 

A opção Linha informativa abaixo do cabeçalho inclui o projecto real e os dados estruturais 
bem como a data. A descrição do projecto é arquivada no Gestor dos Projectos entre os dados 
gerais do projecto onde pode ser editada (ver capítulo 4.1.1, página 14). A descrição da estru-
tura é tida a partir dos dados gerais da estrutura (ver capítulo 4.2, página 26). 

A numeração pode ser ajustada na secção de diálogo Numeração de página e folha. Se a Página 
e a Folha tem os mesmos números iniciais e a caixa de selecção Mostrar é assinalada, não exis-
te diferença na numeração. Mas se pretende atribuir diversas páginas a uma folha, é possível 
introduzir as especificações detalhadas para a numeração através do botão [Configurações] 
apresentado à esquerda. 
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Figura 8.10: Caixa de diálogo Numeração de página e folha 

A secção de diálogo Morada da empresa na secção de diálogo Cabeçalho do relatório de impres-
são (Figura 8.9) contém os dados do cliente que podem ser editados. É providenciada uma 
entrada de dados separada para cada linha do cabeçalho do relatório. Utilize o botão [A] apre-
sentado à esquerda para alterar o tipo de letra e o seu tamanho. Mesmo o Alinhamento das 
linhas pode ser definido separadamente. 

A área esquerda do cabeçalho está reservada para o logótipo da empresa. A imagem corres-
pondente deve estar disponível num formato de ficheiro bipmap (MS paint por exemplo 
guarda os gráficos como *.bmp). 

Para guardar e editar o cabeçalho do relatório, clique no botão [Definir cabeçalho como 
padrão] no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo. A caixa de diálogo Nome do modelo de 
cabeçalho abre onde pode introduzir uma descrição. Desta forma, o novo cabeçalho torna-se a 
configuração padrão na lista. 

O botão [Biblioteca de cabeçalhos] providencia acesso a diferentes cabeçalhos de impressão. 
Na Biblioteca de cabeçalhos pode criar modelos ou alterar e eliminar os cabeçalhos disponíveis. 

 
Figura8.11: Caixa de diálogo Biblioteca de cabeçalhos 

No caso de estarem disponíveis vários cabeçalhos, pode seleccionar o cabeçalho da empresa 
adequado na lista da secção Cabeçalho pré-determinado na caixa de diálogo inicial (Figura 8.9). 
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Com o botão [Definir cabeçalho como padrão] pré-define o cabeçalho para todas as estruturas 
posteriores do RX-TIMBER. 

OS cabeçalhos estão armazenados no ficheiro DlubalProtocolConfig.cfg no ficheiro de dados 
principal das aplicações da Dlubal (por exemplo C:\ProgramData\Dlubal\Stammdat). Este 
ficheiro está protegido contra a escrita e não será substituído durante a instalação. No entanto, 
recomendamos fazer uma cópia de segurança. 

8.4 Diagramas resultantes 
O relatório de impressão pode ser completo com gráficos dos diagramas de resultados (ver 
capítulo 7.6, página 69). Primeiro, define o diagrama de resultados correspondente no RX-
TIMBER por meio do botão apresentado à esquerda. 

Utilize o botão [Imprimir] para imprimir o actual gráfico no relatório de impressão.  

 
Figura8.12: Botão Imprimir na barra de ferramentas da janela Diagrama de resultados 

Aparece a seguinte caixa de diálogo: 

 
Figura8.13: Caixa de diálogo Impressão gráfica, separador Geral 

Na secção de diálogo Imagem gráfica, selecciona a opção No relatório de impressão . 
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As secções de diálogo Janela a imprimir e Tamanho do gráfico não podem ser acedidas no RX-
TIMBER porque elas representam especificações especiais para o RFEM. 

As configurações na secção de diálogo Tamanho da imagem gráfica especificam no papel as 
dimensões do gráfico. Assinale a caixa de selecção para Utilizar toda a largura da página utilizar 
a margem esquerda para além da linha de separação vertical, adicionalmente para o gráfico. 
Se pretende utilizar o tamanho total da página para o gráfico, pode definir a Altura da área do 
gráfico em percentagem. 

Quando clica no botão [OK], geralmente abre o relatório de impressão. Isto pode tornar-se 
incómodo quando pretende imprimir vários gráficos, um após o outro no relatório de impres-
são. Pode evitar que o relatório seja aberto, não seleccionando a caixa de selecção Mostrar rela-
tório de impressão após [OK] na secção de diálogo Opções. 

Na janela de diagramas dos resultados, tem a vantagem de colocar livremente uma linha verti-
cal para verificar os valores em posições específicas. Assinale a caixa de selecção para Mostrar 
os resultados para a posição X seleccionada no diagrama de resultados  exibir os valores na posi-
ção da linha vertical na impressão. 

O programa gera gráficos dinâmicos por defeito: Quando o modelo é alterado, os gráficos no 
relatório de impressão serão automaticamente actualizados. Para desactivar a função actuali-
zar, utilize a caixa de selecção Bloquear imagem gráfica. 

É possível posteriormente desbloquear o gráfico no relatório de impressão: Clique do botão 
direito no item do gráfico no navegador do relatório para abrir o menu de contexto (ver Figura 
8.3, página 71). Seleccione Propriedades para aceder à caixa de diálogo Impressão gráfica para a 
imagem pode também marcar o gráfico no navegador do relatório e seleccionar Propriedades 
do capítulo no menu Editar. 

Os botões de bloqueamento na barra de ferramentas do relatório de impressão providenciam 
outras opções para classificar os gráficos como estáticos ou dinâmicos. Os botões estão reser-
vados para as seguintes funções: 

 Todos os gráficos serão actualizados. 

 Todos os gráficos serão desbloqueados e podem ser actualizados dinamicamente. 

 Todos os gráficos serão bloqueados e estão definitivamente fixos ao relatório de 
impressão. 

Tabela 8.2: Botões do gráfico no relatório de impressão 

O Título do gráfico para o diagrama de resultados contém por defeito a lista com os números 
das barras exibidos. Pode introduzir qualquer texto na secção inferior da caixa de diálogo 
Impressão gráfica (Figura8.13). 
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8.5 Gráficos e textos 
É possível integrar os gráficos e os textos no relatório de impressão do RX-TIMBER. 

Inserir gráficos 
Para inserir uma imagem que não está num gráfico do RX-TIMBER, necessita de abrir o ficheiro 
dos gráficos num editor de imagem, por exemplo MS Paint. Depois pode copiar a imagem para 
a área de transferência utilizando as teclas [Ctrl] e [C]. 

Para inserir o gráfico da área de transferência no relatório de impressão, 

seleccione, Imagem da área de transferência no menu Inserir. 

Tem de introduzir um nome de capítulo para o novo gráfico antes de ser inserido. 

 
Figura 8.14: Caixa de diálogo Inserir gráfico da área de transfer ência 

O gráfico aparecerá com um único capítulo no relatório de impressão. 

Inserir textos 
Breves notas definidas pelo utilizador podem ser adicionadas ao relatório de impressão. Para 
abrir a correspondente caixa de diálogo, 

Seleccione Texto no menu Inserir. 

 
Figura 8.15: Caixa de diálogo Inserir texto 

Introduza um Título e um Texto na caixa de diálogo. Quando confirma a caixa de diálogo cli-
cando no botão [OK], o capítulo será inserido no final do relatório de impressão. Depois pode 
utilizar a função arrastar-e-largar para deslocar o capítulo para um local apropriado no relató-
rio de impressão. 

No modo de selecção (ver Tabela 8.1, página 72) pode posteriormente alterar o texto através 
do duplo clique. Em alternativa, clique com o botão direito no cabeçalho do navegador do 
relatório, e depois seleccione Propriedades no menu de contexto. 
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Inserir o texto a partir dos textos do ficheiro. 
Os textos do ficheiro nos ficheiros do formato ASCII podem também ser integrados no relató-
rio de impressão. Assim, é possível guardar textos recorrentes em ficheiros para utiliza-los no 
relatório de impressão. 

Além do mais, esta função permite integrar análises de dados a partir de outro programa de 
dimensionamento no relatório de dados, desde que os ficheiros estejam disponíveis em fichei-
ros de texto ASCII. 

Para inserir ficheiros de texto, 

seleccione Ficheiro ASCII no menu Inserir do relatório de impressão. 

Primeiro, a janela da caixa de diálogo Abrir aparece onde pode seleccionar o ficheiro. Antes de 
os conteúdos do ficheiro serem importados para o relatório de impressão, abre a seguinte cai-
xa de diálogo. 

 
Figura 8.16: Caixa de diálogo Inserir texto 

Nesta caixa de diálogo, pode ajustar o texto e definir um título para o capítulo. 

Quando confirma a caixa de diálogo clicando no botão [OK], o capítulo será inserido no final 
do relatório de impressão. Depois pode utilizar a função arrastar-e-largar para deslocar o capí-
tulo para um local apropriado no relatório de impressão. 

No modo de selecção (ver Tabela 8.1, página 72) pode posteriormente alterar o texto através 
de duplo clique.  

Inserir textos dos ficheiros RTF 
A opção de texto descrita acima é útil para a formatação de textos simples sem gráficos. Para 
integrar os textos formatados incluindo os gráficos embutidos no relatório de impressão, util i-
ze o ficheiro RTF de importação. 

Para aceder à função correspondente, 

Seleccione Ficheiro RTF no menu Inserir. 

Primeiro, a janela da caixa de diálogo Abrir aparece onde pode seleccionar o ficheiro. Antes de 
os conteúdos do ficheiro serem importados para o relatório de impressão, especifique o nome 
do capítulo. 

Quando confirma a caixa de diálogo clicando no botão [OK], o capítulo será inserido no final 
do relatório de impressão. Pode utilizar a função arrastar-e-largar para deslocar o capítulo para 
um local apropriado no navegador. 
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8.6 Modelo do relatório de impressão 
A selecção descrita no capítulo 8.2 é um pouco demorada. Para utilizar uma selecção incluindo 
gráficos para outras estruturas, podem guarda-los como modelo. Devido a estes modelos, a 
criação do relatório de impressão torna-se muito diferente. 

Um relatório de impressão existente pode ser alterado posteriormente para um modelo. 

Criar um novo modelo 
Para definir um novo modelo, 

seleccione Modelo do relatório de impressão no menu Configurações do relatório de 
impressão, depois clique em Novo ou 

seleccione Modelo do relatório de impressão no menu Configurações do relatório de 
impressão, depois clique em Novo do actual relatório de impressão. 

Novo 

Primeiro, a selecção da caixa de diálogo descrita no capítulo 8.2 abre. 

Utilize os separadores para seleccionar os capítulos que pretende imprimir. Quando a selecção 
está concluída, clique no botão [OK] e introduza uma Descrição para o novo modelo do relató-
rio. 

 
Figura 8.17: Caixa de diálogo Novo modelo do relatório de impress ão 

Novo a partir do actual relatório de impressão 

A selecção do actual relatório de impressão é utilizada para o novo modelo. Tem de definir a 
Descrição de um novo modelo de relatório na caixa de diálogo Novo modelo de relatório de 
impressão. 

Aplicar um modelo 
Quando está já aberto um relatório de impressão, pode aplicar os conteúdos seleccionados de 
um modelo ao actual relatório. Para abrir a correspondente caixa de diálogo, 

seleccione Modelo do relatório de impressão no menu Configurações do relatório de 
impressão, depois clique em Seleccionar. 

Abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o modelo a partir da lista Modelos de relató-
rios de impressão disponíveis.  
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Figura 8.18: Caixa de diálogo Modelo do relatório de impressão 

Os detalhes para os botões nesta caixa de diálogo podem ser encontrados na Tabela 8.3. 

Depois de confirmar a caixa de diálogo e posteriormente a questão de segurança, a actual 
selecção será substituída pelo modelo. 

Gerir os modelos 
Todos os modelos são geridos na caixa de diálogo Modelo do relatório de impressão . Para abrir 
a correspondente caixa de diálogo,  

seleccione Modelo do relatório de impressão no menu Configurações do relatório de 
impressão, depois clique em Seleccionar. 

A caixa de diálogo apresentada na Figura 8.18 aparece. As funções dos botões podem ser apli-
cadas apenas aos modelos definidos pelo utilizador. 

 
O nome do modelo seleccionado pode ser alterado. 

 
O modelo seleccionado será eliminado. 

Tabela 8.3: Botões na caixa de diálogo Modelo do relatório de impressão 

Os modelos dos relatórios de impressão estão armazenados no ficheiro RfemProtocolCon-
fig.cfg que pode ser encontrado na pasta de dados principal para o RX-TIMBER 
(C:\ProgramData\Dlubal\RX-HOLZ1\Stammdat). Este ficheiro está protegido contra a escrita e não 
será substituído durante a actualização das instalações. No entanto, recomendamos fazer uma 
cópia de segurança. 

8.7 Apresentação 

8.7.1 Disposição 
A disposição de um relatório de impressão pode ser ajustada relativamente aos tipos de letra e 
à cor do tipo de letra, às configurações da margem e à concepção da tabela. 

Para abrir a caixa de diálogo onde pode editar a disposição da página, 

seleccione Configurar página no menu Editar. 
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Figura 8.19: Caixa de diálogo Configurar página 

Os tipos de letra padrão para os conteúdos da tabela para o título da tabela são relativamente 
pequenos. No entanto, deve ter cuidado com a alteração das configurações padrão Arial 8. Os 
tipos de letra grande nem sempre cabem nas colunas e as entradas serão cortadas. 



8  Impressão 

 8 5  Programa RX-TIMBER © 2011 Ing.-Software Dlubal 

 

8.7.2 Capa 
O relatório de impressão pode ser fornecido com uma capa. Para abrir a caixa de diálogo onde 
pode introduzir os dados da página, 

seleccione Mostrar capa no menu Editar. 

 
Figura 8.20: Caixa de diálogo Capa 

Quando a entrada de dados está concluída, clique no botão [OK] para criar a capa no relatório. 

 
Figura8.21: Capa no relatório de impress ão 
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Os conteúdos da capa podem ser alterados no modo de selecção (ver Tabela 8.1, página 72) 
através do duplo clique. Em alternativa, clique com o botão direito na capa no navegador do 
relatório, e depois seleccione Propriedades no menu de contexto. 

8.7.3 Idioma 
O idioma no relatório de impressão pode ser definido independentemente do idioma definido 
para a interface do utilizador no RX-TIMBER (ver capítulo 9.2, página 92). Portanto, pode criar 
um relatório de impressão em alemão ou Italiano em que esteja a trabalhar com a versão em 
inglês do RX-TIMBER. 

Para alterar o idioma utilizado no relatório de impressão, 

seleccione Idioma no menu Configurações. 

Abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a partir da lista o idioma do relatório. 

 
Figura 8.22: Caixa de diálogo Idiomas 

Estão actualmente disponíveis os seguintes idiomas: 

• Alemão 

• Inglês 

• Italiano 

• Checo 

Adicionar um idioma à lista 
As expressões utilizadas no relatório de impressão são armazenadas em textos. Assim, a adição 
de novas linguagens é bastante fácil. 

Utilize os botões na caixa de diálogo Idiomas para criar um novo idioma. 

Criar um novo idioma 

Clique no botão apresentado à esquerda para abrir a caixa de diálogo abaixo. Especifique o 
Nome do novo idioma e seleccione o Grupo de idiomas a partir da lista, para que o conjunto de 
caracteres seja interpretado correctamente. 

 
Figura8.23: Caixa de diálogo Criar novo idioma 
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Clique no botão [OK] para confirmar. O novo idioma está agora disponível na lista Idiomas exis-
tentes. 

 
Figura 8.24: Caixa de diálogo Idiomas, botão Editar idioma seleccionado 

Utilize o botão [Editar] para introduzir os caracteres do novo idioma. 

 
Figura 8.25: Caixa de diálogo Editar textos do relatório de impressão 

Apenas os idiomas definidos pelo utilizador podem ser editados. 
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Copiar um idioma 

 
Figura 8.26: Caixa de diálogo Idiomas, botão Criar novo idioma por cópia 

Esta função é idêntica à criação de um novo idioma A diferença é que não cria uma coluna do 
idioma "vazia" (ver Figura 8.25, coluna Dinamarquês) pois os termos do idioma seleccionado já 
estão predefinidos. 

Alterar o nome ou eliminar um idioma 

Utilize os restantes botões da caixa de diálogo Idiomas para alterar o nome ou eliminar um 
idioma. As duas funções não podem ser acedidas para os idiomas pré definidos por defeito, 
mas apenas para os idiomas definidos pelo utilizador. 

8.8 Impressão 

8.8.1 Impressão directa 
Para iniciar o processo de impressão, 

seleccione Imprimir no menu Ficheiro do relatório de impressão. 

ou utilize o botão da barra de ferramentas apresentado à esquerda. 

 
Figura8.27: Botão Imprimir relatório de impressão 

A caixa de diálogo para a impressora definida por defeito no Windows é aberta. Seleccione a 
impressora e determine as páginas que pretende imprimir. 
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Figura 8.28: Caixa de diálogo Impressora 

Se não escolhe a impressora padrão, a quebra de página e portanto os número das páginas no 
papel podem ser diferentes dos da pré visualização da impressão no RX-TIMBER. 

Se selecciona a opção Imprimir para ficheiro, pode criar um ficheiro de impressão no formato 
de ficheiro PRN que pode ser enviado para a impressora via comando copiar. 

8.8.2 Exportar 
O relatório de impressão pode ser exportado como ficheiro RTF. É também possível exportar o 
relatório directamente para BauText. 

Exportar RTF 
Todos os programas processadores de texto comuns suportam o ficheiro de formato RTF. Para 
exportar o relatório de impressão incluindo gráficos como um documento RTF, 

seleccione Exportar para ficheiro RTF ou BauText no menu Ficheiro no relatório de 
impressão. 

 
Figura 8.29: Caixa de diálogo Exportar o relatório de impressão para o formato RTF 

A caixa de diálogo abre onde define o atalho e o nome do ficheiro para o ficheiro RTF. Se assi-
nala a caixa de selecção para Exportar só dados seleccionados, apenas os capítulos que foram 
previamente seleccionados no navegador serão exportados em vez de todo o relatório. 

Exportar BauText 
O BauText da empresa VEIT CHRISTOPH é um programa de processamento de texto com extras 
específicos para cálculo estrutural. 

Para iniciar a exportação directa para o BauText, 

seleccione Exportar para ficheiro RTF ou BauText no menu Ficheiro 

ou utilize o botão da barra de ferramentas [BauText] apresentado à esquerda. 
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A caixa de diálogo apresentada na figura acima onde assinada a caixa de selecção para Expor-
tação directa para o programa BauText. 

Não é necessário introduzir um nome do ficheiro, mas o BauText deve estar activo no plano de 
fundo. Para iniciar o módulo de importação BauText, clique no botão [OK]. 

Exportar PDF 
O RX-TIMBER não suporta a exportação directa para o relatório de impressão para um docu-
mento PDF. No entanto, se tem instalado o Adobe Acrobat®, ou um produto similar, está dis-
ponível uma impressora virtual na caixa de diálogo Imprimir de forma a criar um documento 
PDF. 

Para a criação de ficheiros PDF pode também utilizar várias ferramentas grátis disponíveis na 
internet, por exemplo Ghostscript ou Win2PDF. Além do mais, uma impressora capaz de 
imprimir PostScript deve estar instalada, por exemplo HP Color LaserJet 5/5M PS. Quando tem 
de definir a impressora para imprimir os dados num ficheiro, é possível gerar um ficheiro 
PostScript a partir de qualquer relatório de impressão. O ficheiro PostScript pode finalmente 
ser convertido num ficheiro PDF pelo PostScript. 
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9. Funções gerais 
 

9.1 Unidades e casas decimais 
As unidades e casas decimais podem ser modificadas como quiser durante a modelação ou de 
avaliação. Todos os valores numéricos serão convertidos ou ajustados. 

Alterar unidades e casas decimais 
Algumas caixas de diálogo contêm o botão apresentado à esquerda o qual pode utilizar para 
aceder à caixa de diálogo para alterar as unidades e as casas decimais. 

Para abrir a caixa de diálogo Unidades e casas decimais no RX-TIMBER, 

seleccione Unidades e casas decimais no menu Configurações. 

 
Figura 9.1: Caixa de diálogo Unidades e casas decimais 

Estão disponíveis três separadores na caixa de diálogo. Desta forma, pode especificar os dados 
separadamente para a Estrutura, Cargas e Resultados. As unidades e casas decimais estão 
resumidas nos grupos apresentados nas secções de diálogo. 

As unidades e casas decimais que são relevantes para a tabela actual são marcados com um 
triângulo vermelho como mostra a figura acima. 

Guardar e importar as unidades como perfil do utilizador 
As configurações definidas na caixa de diálogo Unidades e casas decimais podem ser guarda-
das em outras estruturas. Assim, a criação de perfis de unidades específicos é possível para 
estruturas de madeira. 

O botão apresentado à esquerda abre uma caixa de diálogo onde especifica o Nome do novo 
perfil das unidades do utilizador (ver a seguinte figura).  
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Figura 9.2: Caixa de diálogo Guardar perfil 

Se pretende utilizar este perfil como configuração padrão para as novas estruturas, assinale a 
caixa de selecção para Guardar perfil como padrão . 

Um perfil do utilizador pode ser importado através do botão apresentado à esquerda. Abre a 
caixa de diálogo, onde estão disponíveis vários perfis para selecção. Um perfil de unidades 
métricas e um de unidades imperiais (anglo-americano) estão já definidos por defeito. 

 
Figura 9.3: Caixa de diálogo Perfil de carga 

9.2 Configurações do idioma 
A interface gráfica do utilizador do RX-TIMBER está actualmente disponível para os seguintes 
idiomas: 

• Alemão 

• Inglês 

• Checo 

O idioma está definido no Gestor dos Projectos (ver capítulo 4.1). Para abrir a correspondente 
caixa de diálogo, 

seleccione Idioma (RX-TIMBER) no menu Editar do Gestor de Projectos. 

 

Figura 9.4: Gestor dos Projectos menu Editar→ Idioma 
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O idioma no relatório de impressão pode ser definido independentemente do idioma definido 
para a interface do utilizador (ver capítulo 8.7.3, página 86). 

9.3 Propriedades de visualização 
As propriedades de visualização determina a forma de como os objectos gráficos são repre-
sentados nas tabelas de entrada e saída. 

Pode aceder à caixa de diálogo Propriedades de visualização apenas na tabela 1.3 Cargas. Pri-
meiro, clique no botão [Mostrar cargas geradas resp. Definir cargas adicionais] representado à 
esquerda para abrir a caixa de diálogo Casos de carga (ver Figura 5.29, página 50). 

Na secção de diálogo Carga, seleccione uma linha da tabela onde os dados são introduzidos 
para activar o botão [Propriedades de visualização] à direita do gráfico. 

 
Figura 9.5: Botão Propriedades de visualização na caixa de diálogo Casos de carga 

Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Propriedades de visualização . 

 
Figura 9.6: Caixa de diálogo Propriedades de visualização 

A secção de diálogo Categoria pré define o tipo de carga da linha da tabela actualmente selec-
cionada para que possa ajustar os parâmetros directamente: cor, tipo de linha e espessura da 
linha, tipo de letra e organização dos valores da carga, tamanho e posição do vector da carga 
etc. 

É também possível definir outra Configuração de visualização, por exemplo um plano de fundo 
branco. 
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9.4 Exportação dos resultados 
Os resultados do dimensionamento do RX-TIMBER podem ser providenciados por outros programas 
de várias formas. 

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

Relatório de impressão 
Os dados do programa RX-TIMBER podem ser impressos no relatório de impress ão global (ver capí-
tulo 8.1, página 70) para posteriormente exporta-los. Depois, no relatório de impress ão, 

seleccione Exportar para ficheiro RTF ou BauText no menu Ficheiro. 

A função é descrita em detalhe no capítulo 8.8.2 na página 89. 

Excel / OpenOffice 
O RX-TIMBER contém a função para a exportação directa de dados para o MS Excel, OpenOffice.org 
Calc ou o formato de ficheiro CSV. Para abrir a correspondente caixa de diálogo, 

seleccione Exportar par o MS Excel no menu Ficheiro no programa do RX-TIMBER. 

Aparece a seguinte caixa de diálogo: 

 
Figura 9.7: Caixa de diálogo Exportar - MS Excel 

Quando tem seleccionado os parâmetros relevantes, inicie a exportaç ão clicando no botão [OK]. O 
Excel e o OpenOffice serão iniciados automaticamente. Se não é necessário executar o programa no 
plano de fundo. 
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Figura 9.8: Resultados no MS-Excel: Tabela 2.3 Verificações por posição X 
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10. Viga laminada colada 
As funções mais importantes do RX-TIMBER Glued-laminated Beam  são apresentadas de 
seguida descrevendo dois exemplos. 

No primeiro exemplo calculamos e dimensionamos uma viga de cobertura de duas águas com 
banzo inferior inclinado e altura variável (Tipo de viga 6). O segundo exemplo no capítulo 10.2 
realiza o dimensionamento para a encurvadura por flexão torção para uma viga em ventre de 
peixe (Tipo de via 8). 

Inicie o programa fazendo duplo clique no ícone do ambiente de trabalho Dlubal RX-TIMBER 
(ver capítulo 3.2, página 12) e seleccione o programa Glued-laminated Beam no Gestor dos 
Projectos. 

Encontra os dados necessários para estes exemplos nas estruturas Exemplo 6 e Exemplo 4 do 
projecto pré definido Exemplos do RX-TIMBER que são criados automaticamente durante a ins-
talação do programa. No entanto, se é um iniciante no programa, recomendamos a introdução 
dos dados do exemplo manualmente. 

10.1 Exemplo para viga de cobertura de duas 
águas com terreno encurvado 

10.1.1 Sistema e cargas 

 

Figura 10.1: Sistema e cargas 

Geometria e material 
Utilizamos a madeira laminada colada combinada GL24c como material para a estrutura. 

A secção linearmente variável da viga é definida com hs = 629.2 mm na borda do apoio e hap
 

= 
1650 mm no vão central, resultando numa inclinação de 12° para o lado superior da viga e 8° 
para o lado inferior da viga. 

A largura da viga é 180 mm. 

Determinação da carga 

Caso de carga 1: Peso próprio 

A carga é dada pelo peso próprio da estrutura e da estrutura da cobertura do edifício. Referi-
mo-nos ao capítulo 5.3, página 42 quando determinamos a carga e introduzimos a estrutura 
da cobertura. 

No nosso exemplo, assumimos que a estrutura da cobertura tem uma carga de 0.595 kN/m2. 
Com um espaçamento de 3 m entre as treliças obtemos uma carga distribuída de 1.79 KN/m 
além do peso próprio da viga. 
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Caso de carga 2: Neve 

Assumimos que o projecto de construção é realizado na zona 1 com uma altura de 200 m aci-
ma do nível médio do mar. Conjuntamente com o coeficiente de forma obtemos uma carga de 
neve de: 

s = 0.8 x 0.65 kN/m² x 3 m =1.56 kN/m 

A carga de neve é aplicada como o comprimento projectado com a direcção Z da carga. 

O caso de carga Vento não é considerado especificamente no exemplo. 

10.1.2 Dados de entrada 

10.1.2.1   Tipo de viga e material 

 
Figura 10.2: Tabela 1.1 Tipo de viga e material 

Para introduzir Viga de cobertura de duas águas com banzo inferior inclinado e altura variável, 
seleccionamos o Tipo de vigo 6 e o material Madeira laminada colada GL24c na tabela 1.1 
Tipo de viga e material. 

Quando utilizamos o botão [Importar material da biblioteca], podemos criar um material defi-
nido pelo utilizador para além dos materiais já disponíveis. Além do mais, podemos atribuir as 
correspondentes propriedades dos materiais e parâmetros de resistência ao novo material. 

O programa pré define uma viga com Consolas. Desactivamos a opção para os nossos exem-
plos porque pretendemos calcular a viga Sem consolas. 

Dimensionamos a viga de acordo com a norma EN 1995-1-1:2004-11 e o anexo nacional ale-
mão de acordo com DIN. 

Geralmente, existe um grande perigo de falhar devido à tracção transversal para este tipo de 
viga. Portanto, pretendemos que o programa calcule os necessários Elementos de reforço 
para a tracção transversal. 
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Depois seleccionamos Varões com rosca de parafuso de madeira. Abre uma nova caixa de 
diálogo oferecendo três opções para definir a Disposição dos varões de aço. Seleccionamos a 
primeira opção Determinar a quantidade. 

 
Figura 10.3: Caixa de diálogo Elementos de reforço - Varões com rosca de parafuso de madeira 

O Diâmetro nominal dos varões de aço é de 16 mm. A capacidade resistente do parafuso Ft,Rk é 
determinada pela classe de resistência dos varões de aço 8.8 de acordo com a norma EN 1993-
1-8, tabela 3.4. 
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10.1.2.2   Geometria 

 
Figura 10.4: Tabela 1.2 Geometria - Viga de cobertura de duas águas com banzo inferior inclinado e altura variável 

Na segunda tabela, introduzimos a geometria da viga e do edifício. Com base nas dimensões 
do edifício, o gerador das cargas de vento e neve determina no programa em plano de fundo 
o tamanho da área da carga na cobertura bem como as superfícies da parede anexadas. A 
entrada de dados é interactiva: Assim que a geometria é alterada, a carga da viga também se 
altera. 

Seleccionamos os seguintes valores para o nosso exemplo: Altura do edifício 10.00 m, Profun-
didade do edifício 40.00 m, Espaçamento das vigas 3.00 m, todo o Comprimento da viga 25.00 
m, Largura do apoio 25 cm, Altura da viga na borda 62.92 cm, Ângulo de inclinação, Superior 
12°, Ângulo de inclinação, Inferior 8°. 

O Raio da curvatura deve estar limitado nas classes de serviço 1-2 de acordo com [1] a equação 
(H.1) e [7] secção NA 11.4: 

r = 2.5 x 402 mm + 117.5 x 40 mm = 8700 mm 

Para atingir uma relação eficiente para a carga de tracção transversal e para o volume de 
madeira, definimos os raios R com 20.00 m. 

A Espessura da lamela é de 4.0 cm. É possível introduzir qualquer valor num intervalo de 0.5 a 
4.0 cm. O campo de entrada oferece uma lista de selecção com valores padrão de 3.3 e 4.0 cm. 
Definimos 18.0 cm para a Largura da secção. 

Sob a entrada da tabela Dados para o derrubamento especificamos o valor para o Espaçamento 
dos apoios laterais com 3.00 m. A Distância de contraventamento para o eixo da viga é definida 
com 31.50 cm. 

A distância e como distância central da resistência da limitação horizontal da barra no apoio é 
representada na norma DIN 1052: 2004-08, figura E.2 Quanto menos a distância é definida, 
maior é o momento que deve ser absorvido pelo apoio articulado porque o braço do binário 
para a absorção do momento de derrubamento é reduzido 
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Equação 10.1: Determinação do apoio articulado de acordo com as descriç ões para a norma DIN 1052: 2008-12, equação 
(14) 

10.1.2.3   Cargas 

A primeira acção que introduzimos na tabela 1.3 Carregamento é a Acção permanente, especifi-
car a carga "peso próprio e estrutura da cobertura". Os seguintes valores são seleccionados 
para a Camada da cobertura. 

• Chapa trapezoidal    com 0.15KN/m2 

• Barreira de vapor    com 0.02 kN/m2 

• Lã de vidro (d = 30 cm)  com 0.30 KN/m2 

• Madres    com 0.15 kN/m2 

• Placas de gesso incl. subestrutura  com 0.02 KN/m2 

 
Figura 10.5: Tabela 1.3 Carregamento 

Utilize o botão [...] que ocorre na coluna Disposição da cobertura para seleccionar os materiais 
da biblioteca. E também possível integrar um novo carregamento na biblioteca de material. 

A estrutura da cobertura resulta na acção permanente gk de 2.62 kN/m. Esta carga inclui o peso 
próprio da viga. Como a viga tem uma altura variável linearmente, o programa aplica automa-
ticamente uma carga trapezoidal para o peso próprio da viga. Para verificar o carregamento, 
utilize o botão [Mostrar cargas geradas resp. Definir cargas adicionais] apresentado à esquerda 
(ver por exemplo Figura 5.28, página 49). A tabela permite introduzir também cargas definidas 
pelo utilizador. 

Seria possível definir uma Carga imposta adicional utilizando o botão apresentado à esquerda, 
seleccionando a carga a partir da tabela e atribuindo a correspondente Categoria de carga 
imposta a partir da lista para a norma EN 1991-1-1. No entanto, no nosso exemplo apenas defi-
nimos a Classe de utilização 2 para a viga. 
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Para determinar a Carga de neve, introduzimos 200 m para a Altitude acima do nível do mar. 
Definimos a Zona da carga de neve SZ 1 através do duplo clique no mapa da cara de neve. 

Não pretendemos analisar a carga de vento no nosso exemplo. Portanto, definidos a Pressão 
de velocidade de ponta a0.00 nos campos de entrada. 

10.1.2.4   Parâmetros de controlo 

A última tabela de entrada 1.4 Parâmetros de controlo gere as especificações para os dimensio-
namentos que pretende realizar. 

 
Figura 10.6: Tabela 1.4 Parâmetros de controlo 

No nosso exemplo, analisamos o estado limite último, o estado limite de utilização e a pro-
tecção contra o fogo. A classe resistência ao fogo definida é de R 60. Como não existe Queima 
no lado superior da viga, limpamos a caixa de selecção relevante. 

Verificamos se as configurações restantes combinam com as apresentadas na figura acima. 
Finalmente, a entrada da geometria e das cargas está completa. 
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10.1.3 Cálculo 

10.1.3.1     Combinações com o RF-COMBI 

O módulo adicional RF-COMBI está directamente integrado no RX-TIMBER. Este gera automati-
camente todas as combinações de carga. Utilize o Botão [RF-COMBI] para iniciar o módulo. 

Para evitar gerar um número elevado de combinações de carga desnecessariamente, é reco-
mendável a Redução das possíveis combinações de carga na secção de diálogo Examinação adi-
cional da tabela 1.1 Dados gerais no módulo adicional RF-COMBI. 

Desta forma pode ter a certeza que os resultados do RF-COMBI incluem as combinações de 
carga determinantes mas sem gerar mais casos de carga do que os necessários. Encontre mais 
informação sobre o módulo adicional RF-COMBI no correspondente manual do programa dis-
ponível para transferir em www.dlubal.com/pt.  

No nosso exemplo, apenas consideramos a combinação de carga 2. Portanto, limpamos as cai-
xas de selecção para todas as outras combinações de carga na tabela 2.3 Combinações de carga 
- Reduzidas. Apenas a CO2 permanece assinalada. Finalmente, clicamos no botão [OK] para sair 
do módulo adicional RF-COMBI. 

 
Figura 10.7: RF-COMBI tabela 2.3 Combinações de carga - Reduzidas 

10.1.3.2     Inicia o cálculo 

Quando todas as entradas foram definidas de acordo com as especificações, clique no botão 
[Cálculo] no programa RX-TIMBER para iniciar o cálculo. 

http://www.dlubal.com/pt�
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10.1.4 Resultados 

Quando os dados são calculados, o navegador mostra outros itens fornecendo vários resulta-
dos. 

Como a posição da tensão de flexão máxima na viga não representa necessariamente o 
momento máximo, o RX-TIMBER divide a viga em pequenas secções. O programa realiza todos 
os dimensionamentos necessários nestas posições da viga. Se pretende realizar um cálculo 
que é ainda mais preciso, pode redefinir a divisão da barra na tabela 1.4 Parâmetros de contro-
lo, secção de diálogo Parâmetros de cálculo. 

Os dimensionamentos para cada elemento da viga são exibidos na tabela 2.3 Dimensionamen-
to por posição X. 

 
Figura 10.8: Tabela 2.2 Verificação - Todos para o estado limite último 

No nosso exemplo, verificamos a [Verificação para o estado limite último] para a CO2 utilizan-
do o botão apresentado à esquerda. Devido às observações listadas na coluna E referindo-se 
às equações aplicadas para a norma EN 1995-1-1: 2004-11, é fácil de perceber a análise. Os 
Resultados intermédios abaixo da tabela informam sobre os detalhes do dimensionamento do 
dimensionamento actualmente seleccionado acima. 

No nosso manual de cálculo, aplicamos uma carga linear de 5.78 kN/m com um peso próprio 
da viga médio. O programa RX-TIMBER, no entanto, tem em conta a precisão da altura da viga 
linearmente variável para o peso próprio. 

Dimensionamento das tensões de corte 
De acordo com [7], não é possível reduzir a força de corte para o nosso exemplo. 
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Tensão de corte no nó de apoio 
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Este valor como mostra na Figura 10.8 é exibido também no RX-TIMBER para o dimensiona-
mento de corte no apoio. 

 
Figura 10.9: Tabela 2.2 Verificação - Todos para o estado limite último 

Dimensionamento das tensões de flexão 
Como já mencionado, o dimensionamento para a tensão de flexão da viga não é necessário 
realizar na posição do momento de flexão máximo. Para o nosso exemplo, calculamos a posi-
ção do carregamento máximo e comparamos os resultados para esta posição com os valores 
determinados pelo RX-TIMBER. 
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Para o dimensionamento na zona de compressão na borda superior da viga obtemos a resis-
tência do material: 
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A relação do dimensionamento de 0.69 do programa desvia de forma insignificante (ver Figura 
10.9): Muitas vezes, o dimensionamento, como já mencionado, não é realizado na posição da 
tensão máxima de flexão. Além disso, o peso próprio médio da viga foi aplicado nos cálculos 
manuais. 

Dimensionamento do derrubamento 
Para reforçar a barra, as madres suspensas entre as vigas são fornecidas de uma distância de 
encurvadura ao derrubamento de 3.00 m. 

Esbelteza de encurvadura lateral relative na posição x = 5.70 m 
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Para realizar a análise de estabilidade para as secções de altura variável, o RX-TIMBER aplica as 
propriedades da secção que fica a uma distância de 0.65 vezes o comprimento da barra, a con-
tar do lado com a secção menor. Desta forma, é garantido que o dimensionamento é realizado 
correctamente de acordo com o método da barra equivalente. 
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De acordo com a equação (6.34), este resultado na: 
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De acordo com a equação (6.35) uma sobreposição com força compressão tem também de ser 
realizada. 
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Dimensionamento da torção 
Quando tais tipos de vigas são utilizados, a limitação dos apoios articulados causa a torção da 
secção. Portanto, é necessário o dimensionamento especial da torção, mas não o realizamos 
no nosso exemplo. As especificações podem ser definidas na caixa de diálogo Detalhes que 
abre clicando no botão [Detalhes] apresentado à esquerda. 

A distância e do reforço de contraventamento é também significante para a correcta aplicação. 
É especificado na tabela 1.2 Geometria entre as entradas para o derrubamento. O RX-TIMBER 
aumenta automaticamente a distância para uma secção de altura variável. O ponto de inicio 
para o programa é o eixo do apoio. A distância e dos reforços é medida a partir do inicio da 
barra onde está relacionada com o eixo. Assim, é também importante o dimensionamento da 
torção para as secções sobre os seus eixos. 
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10.1.5 Documentação 
Clicamos no botão [Protocolo] para iniciar a pré visualização da impressão dos dados calcula-
dos. 

Para ajustar o relatório de impressão, 

seleccionamos Selecção global no menu Editar no relatório de impressão. 

A caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão abre onde o programa RX-TIMBER está já 
pré-definido no navegador. Apenas seleccionamos as verificações para o Estado limite último 
no separador  
Resultados limpando as caixas de selecção para o Estado limite de utilização e Protecção contra 
o fogo. 

 
Figura 10.10: Caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão 

Não alteramos os outros valores pré definidos. Finalmente, confirmamos a entrada clicando no 
botão [OK]. 

O relatório pode ser completo por um número de textos e gráficos. Estão disponíveis vários 
menus de funções, por exemplo Imagem da área de transferência  no menu Editar. 

Pode ser encontrada outra informação na apresentação do relatório de impressão no capítulo 
8. 
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Figura 10.11: Pré visualização no relatório de impressão 
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10.2 Exemplo para viga em ventre de peixe 
No exemplo anterior calculado para a viga de cobertura de duas águas com banzo inferior 
inclinado e altura variável temos visto que a relação do dimensionamento do programa é ligei-
ramente superior do que os resultados calculados manualmente. A razão é que os dimensio-
namentos são calculados subdividindo a viga num número de posições x. A ocorrência destas 
posições e assim da precisão dos resultados pode ser definida pelo número de divisões da bar-
ra definido na tabela 1.4 Parâmetros de controlo. 

O procedimento com como as vantagens e desvantagens deste método de cálculo são descri-
tas para uma viga em ventre de peixe (Tipo de viga 8). 

 

Figura 10.12: Geometria da viga em ventre de peixe 

10.2.1 Geometria 
O Tipo de viga 8 apresentado neste exemplo tem um arredondamento linear na área central 
com uma linha recta l1direccionada a ambos os apoios. A altura da viga no apoio é gerada na 
borda interior do apoio e deve ser idêntico ao apoio esquerdo e no apoio direito. 

Quando gerar a geometria o programa lê as condições geométricas da viga e verifica se é pos-
sível integrar o raio mínimo da borda inferior de acordo com [1] anexo H, bem como [7] secção 
NA11.4, dependendo da espessura da lamela, para a inclinação da recta l1: Se a inclinação da 
recta é elevada ou reduzida por causa da altura da cumeeira e assim o raio não pode ser inte-
grado na viga, não é possível introduzir um valor inaceitável. 

  
Figura 10.13: Parâmetros de definiç ão 
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10.2.2 Dimensionamento do derrubamento 
A geração de carga não é descrita como está já apresentada no exemplo anterior. Para compa-
rar os resultados, recomendamos a utilização da estrutura Exemplo 8 que foi gerado automati-
camente durante a instalação do programa. Apenas verificamos a combinação de cara 2 
incluindo as cargas da estrutura da cobertura e da neve para a análise do derrubamento. 

CO2 = 1.35*LC1 + 1.50*LC41 

Na tabela 1.4 Parâmetros de controlo seleccionamos 20 divisões para a treliça resultante numa 
divisão da barra muito precisa. Depois clicamos no botão [Cálculo] para calcular a estrutura. 

 
Figura 10.14: Tabela 2.2 Verificação - Todos para o estado limite último 

Para a posição X 6.809 m a saída do programa exibe uma relação do dimensionamento de 37 
% na verificação da estabilidade ao derrubamento. A relação de esbelteza correspondente é 
de λ = 0.443. A altura da secção equivalente é de 120.0 cm. O RX-TIMBER assume para a altura 
equivalente da esbelteza, como já descrito no capítulo 10.1.4, a altura que está disponível a 
uma distância de 65% do comprimento da barra equivalente da extremidade da barra com a 
secção transversal menor (ver DIN 1052:2008-12, 8.4.3 (3), 8.4.3 (4) e 8.4.4 (2)). 

O comprimento equivalente para esta viga foi determinado pelo programa com o valor de 
2.00 m. No cálculo manual saberíamos determinar a altura em cada ponto onde o comprimen-
to para a encurvadura por flexão-torção está reduzido. Com este valor de altura determinare-
mos a tensão para os pontos. O coeficiente do derrubamento, por exemplo no dimensiona-
mento (6.34) da norma  
DIN EN 1995-1-1, é determinado com a altura equivalente na distância de 0.65 * lef. 

Para o cálculo manual utilizamos os seguintes valores: 

Posição X  = 6.81 m 

Altura da secção = 1.19 m 

Altura equivalente h0.65 =  1.20 m 

Resistência à flexão fm,k = 24 N/mm² (GL24c) 

Largura da viga b  = 180 mm 
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Esbelteza relativa de acordo com a eq. (6.30) 
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Figura 10.15: Altura equivalente nos cálculos manuais 

Vemos na figura acima que o programa, comparado aos cálculos manuais, não usa 0.65 vezes 
o comprimento da barra efectiva, mas 0.33. 

A razão é que o programa não é capaz de descobrir se a divisão em posições X, ou melhor a 
altura equivalente resulta dela, leva a resultados úteis. Caso contrário, na zona da cumeeira, 
pode acontecer que a altura equivalente é seleccionada atrás da cumeeira e, por consequente, 
demasiado baixa. 
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11. Viga contínua 
O seguinte exemplo apresenta o dimensionamento de acordo com a norma DIN 1052:2008-12 
por meio de uma viga de dois vãos com comprimento de vãos de 4.00 m e 5.00 m. 

O modelo de dados está armazenado na estrutura Exemplo 7 do projecto Exemplos do RX-
TIMBER. Encontramos o exemplo entre os ficheiros de exemplo do programa Viga contínua. 

11.1 Sistema e cargas 

 

Figura 11.1: Sistema e cargas 

Estrutura 
Secção   w/h = 70/240 mm SECL 1  defk = 0.6 

Material:   CT C24 

O piso é construído acima do espaço habitado. Estes resultados na carga variável com a cate-
goria A e a classe de duração do carregamento médio termo. 

Comprimento do vão  1= 4.00 ml l2= 5.00 m 

Cargas 
Caso de carga 1: Peso próprio e estrutura do edifício g = 1.7 kN/mLDC = permanente 

Caso de carga 2: Carga variável    q = 2.0 kN/mLDC = termo 
médio 

Combinação de carga 
Capacidade resistente   CO 1 = 1.35 x LC1 = 2.3 kN/m 

CO 2 = 1.35 x LC1 + 1.5 x LC 2 = 5.3 kN/m 

Utilização 

• Situação característica 

  Limitação da flecha devido a 

- carregamento variável m/kN0.20.1pG1 =⋅=  

- carregamento completo =⋅⋅ψ+⋅+⋅= def1,22 k)p0,1g(0,1pG  

m/kN38.36.0)m/kN23.01m/kN7.1(1m/kN2 =⋅⋅+⋅+⋅=
 

• Situação de dimensionamento quase permanente  de acordo com a equação (42) 

m/kN68.3)6.01()m/kN23.0m/kN7.1(w)k1()p0.1g(G odef1,2Q =+⋅⋅+=−+⋅⋅ψ+⋅=  
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Comparando os resultados provenientes do cálculo manual com os calculados pelo programa 
é fácil quando não temos em conta o peso próprio da viga. 

11.2 Introduzir dados estruturais 

11.2.1 Dados gerais 

Inicie o programa fazendo duplo clique no ícone do ambiente de trabalho Dlubal RX-TIMBER 
(ver capítulo 3.2, página 12) e seleccione o programa Viga Contínua no Gestor dos Projectos. 

 
Figura 11.2: Tabela 1.1 Dados gerais 

Podemos tirar proveito de uma ampla base de dados quando introduzimos o material. Além 
disso, para selecção directa da lista pendente, podemos utilizar a biblioteca para especificar 
uma classe de madeira definida pelo utilizador com propriedades de resistência específicas. 

Seleccionamos Madeira conífera com a classe de resistência C24 como Material. 

A Rotação da viga em torno do seu próprio eixo é definida com β = 0°, não alteramos isto. 

Como pretendemos também realizar o dimensionamento de vibração, dimensionamos a viga 
de acordo com a norma  
DIN 1052:2008-12. Este dimensionamento não está especificado na norma EN 1995-1-1:2004-
11. 
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11.2.2 Geometria 
Na segunda tabela, introduzimos o número de vãos, o comprimento dos vãos bem como os 
apoios e as condições de articulação da viga. Opcionalmente, podemos atribuir uma constante 
elástica definida pelo utilizador aos apoios e às articulações ou definir consolas. 

 
Figura 11.3: Tabela 1.2 Geometria 

Para o nosso exemplo seleccionamos: 

• Número de vãos n: 2 

• Comprimento total L: 9.20 m 

• Dois vãos com Comprimento de vão l: 4.00 m e 5.00 m 

• Largura do apoio b: 20 cm 

 Com base na largura do apoio, a primeira Posição X é determinada com 0.10 m. 

Para o Tipo de apoio seleccionamos um apoio Articulado para o Apoio Nº. 1 e dois apoios Articu-
lados livres para o Nº. 2 e 3 na direcção x. Utilizando a opção Definido pelo utilizador seria possí-
vel atribuir qualquer grau de liberdade bem como resistência elástica de translação e de rota-
ção ao apoio. 

11.2.3 Secção 
Na tabela posterior, definimos as dimensões da secção bem como do esquadro de betão, se 
aplicável, que são ajustados ao diagrama de momentos. Na secção de diálogo Alterações das 
secções podemos descrever a viga especificando o comprimento bem como a altura e a incli-
nação da alteração. 

Para a Secção seleccionamos as Dimensões b = 7 cm e h = 24 cm. A Posição original é especifi-
cada para o Início da viga. Não modificamos qualquer um dos valores restantes (ver 
Figura11.4). 

Abaixo da tabela vemos a informação relativa à área, volume e massa da viga. Podemos exibir 
as propriedades da secção da viga cem como o módulo elástico da secção e outros dados cli-
cando no botão [Informação] apresentado à esquerda. 
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Figura11.4: Tabela 1.3 Secção 

11.2.4 Cargas 
Na tabela Cargas introduzimos os diferentes tipos de carga. O programa contém distribuição 
de cargas uniforme, cargas em bloco, cargas variáveis linearmente, cargas concentradas e 
momentos. Estas cargas podem ser introduzidas separadamente para as direcções x, y e z na 
caixa de diálogo Casos de carga (cf. Figura 11.6). 

 
Figura11.5: tabela 1.4 Cargas 

No nosso exemplo, seleccionamos uma carga por comprimento. Introduzimos as cargas como 
mostra a figura acima. Definimos as cargas de vento e neve manualmente como zero. 
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Utilizamos o botão [Mostrar cargas geradas] apresentado à esquerda para abrir a caixa de diá-
logo Casos de carga onde podemos verificar as cargas geradas. 

 
Figura 11.6: Caixa de diálogo Casos de carga 

O programa gera uma carga concentrada resultante da linha de carga para além do eixo do 
apoio, previne um momento negativo na pequena consola da viga. 

Como mencionado anteriormente, desactivamos o Peso próprio para o cálculo limpando a cai-
xa de selecção na correspondente caixa de diálogo. 

11.2.5 Parâmetros de controlo 
Na tabela 1.5 Parâmetros de controlo (ver Figura 11.7) podem seleccionar as verificações para o 
Estado limite último, o Estado limite de utilização e a Protecção contra o fogo. Para a verificação 
do estado limite de utilização podemos especificar uma Contra flecha. Fazemos sem os dimen-
sionamentos para a protecção contra o fogo e desactivamos a opção correspondente. 

Na secção de diálogo Mostrar, assinalamos as caixas de selecção de todas as opções (Forças nos 
apoios,  
Deformações, Compressão do apoio e Verificação da vibração). 

Se a via foi feita de Madeira laminada colada, poderíamos definir as configurações especiais: 
Seria possível, no caso de Tensão de flexão do plano extremo e uma altura de viga ≤ 600 mm, 
para aumentar a classe de resistência do material correspondente à tabela F9 da norma DIN 
1052. No caso de Tensão de flexão de lado poderíamos aumentar a resistência de acordo com a 
observação c da tabela F9. 

Não pretendemos realizar uma Distribuição de momento para zonas da secção não utilizadas 
de acordo com 8.1 (6) da norma DIN 1052. 
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O número de Divisões da barra determina as posições onde o RX-TIMBER realiza o dimensio-
namento. 

 
Figura 11.7: Tabela 1.5 Controlo de parâmetros 

Utilizamos o botão [Norma] apresentado à esquerda para abrir a caixa de diálogo Configuração 
da norma onde podemos verificar os coeficientes parciais de segurança e os valores máximos 
das deformações. 
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Figura11.8: Caixa de diálogo Configuração da norma 

A deformação pode ser definida independentemente do vão e da consola. As recomendações 
da norma DIN 1052 de acordo com as equações (40) e (42) estão pré definidas. 

11.2.6 Comprimento efectivo 
Para estar do lado da segurança, seleccionamos o coeficiente β com 1.0 no nosso exemplo. 
Estes valores são pré definidos pelo programa por isso não precisa de introduzir qualquer 
outro dado nesta tabela. 
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Figura 11.9 Tabela 1.6  Comprimento efectivo 

11.3 Módulo adicional RF-COMBI 
O módulo adicional RF-COMBI que é utilizado para a criação das combinações de acordo com 
a norma DIN 1052 bem com a norma DIN 1052:2008-12 está integrado no RX-TIMBER. Os casos 
de carga são automaticamente combinados por isso normalmente não precisamos de abrir o 
módulo adicional. No entanto, nós pretendemos verificar as combinações que são geradas no 
plano de fundo. Podemos aceder ao módulo adicional utilizando o botão [RF-COMBI]. 

Nós verificamos as combinações para o Estado limite de utilização. Para compreender o cálculo 
completo para este caso, limpamos todas as caixas de selecção para Redução das possíveis 
combinações de carga a qual é geralmente uma configuração útil. 

O Coeficiente de deformação é definido automaticamente com kdef = 0.6 em concordância com 
a respectiva classe de serviço. No nosso exemplo, especificamos a classe de serviço 1. 
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Figura 11.10: Módulo adicional RF-COMBI, caso 2 Estado limite de utilização 

A tabela 1.2 Acções do RF-COMBI, as cargas são atribuídas às acções relevantes e aí então é 
criada a classe de duração do carregamento. 

Para as cargas impostas o programa já tem em atenção a classe de duração do carregamento 
de acordo com a acção A e a duração da carga médio termo. 

 
Figura 11.11: RF-COMBI tabela 1.2 Casos de carga nas acções 
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Se pretende utilizar todas as características oferecidas pelo RF-COMBI, consulte o correspon-
dente manual do programa. Para o nosso exemplo, as acções e respectivas classes de duração 
do carregamento foram criadas correctamente pelo programa. 

Contudo, é sempre possível criar outra classe de duração do carregamento e ajustar os coefi-
cientes de forma apropriada. Nós utilizamos o botão [Coeficientes] para abrir uma nova caixa 
de diálogo onde todos os coeficientes da norma DIN 1052 e da norma DIN 1055-100 podem 
ser livremente editados. 

 
Figura 11.12: Caixa de diálogo Coeficientes, separador Coeficientes de combinaç ão 

Subsequentemente para o [Cálculo] podemos verificar a combinação de resultados pelos nos-
sos cálculos manuais (ver capítulo 11.1, página 112). O cálculo é realizado correctamente para 
as equações (40) to (42) da norma DIN 1052:2008-12 (ver Figura 11.13). 

A combinação de carga CO13 do RF-COMBI corresponde à nossa combinação de carga devido 
ao carregamento completo de acordo com a equação (42) da norma DIN 1052:2008-12. 

P aumento do número de combinações no RF-COMBI resulta da combinação adicionalmente 
necessária para as cargas aplicadas aos vãos nas vigas contínuas. 
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Figura 11.13: RF-COMBI tabela 2.2 Combinações de carga 

Temos a possibilidade de seleccionar combinações em particular para o cálculo no programa 
de madeira Viga contínua Nós pretendemos considerar todas as combinações da tabela 2.2 
para o nosso exemplo. Clicamos no botão [OK] para voltar ao programa RX-TIMBER Conti-
nuous Beam. 
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11.4 Resultados 

11.4.1 Combinações de carga 
Utilizamos o botão [Cálculo] para calcular os dados. A tabela 2.1 exibe os dimensionamentos 
para todas as combinações para o estado limite último e para o estado limite de utilização 
incluindo a correspondente relação dos dimensionamentos. A verificação da vibração realiza-
da adicionalmente é incluída na tabela 2.6 Deformações. 

 
Figura 11.14: Tabela 2.1 Combinações de carga 

O coeficiente kmod utilizado para considerar o comportamento do assentamento dependente 
do tempo devido à duração da carga e às características climáticas especificas do material de 
madeira é aplicado automaticamente ao valor necessário para a classe de duração do carre-
gamento e do SECL. 

Para verificar apenas os dimensionamentos sobre carregados, utilizamos o botão [Excedido] 
apresentado à esquerda o qual está disponível em cada tabela de resultados do RX-TIMBER. 
Clicamos no botão [Escala de relação colorida] para exibir e ocultar a representação colorida 
das relações do dimensionamento. 

Utilizamos o botão [Carga dos casos de carga] para verificar as cargas e as classes das acções 
de carga que têm sido aplicadas às combinações de carga. 
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Figura11.15: Caixa de diálogo Casos de carga 

11.4.2 Dimensionamento por viga 
Esta tabela mostra todos os dimensionamentos determinantes para toda a viga. 

 
Figura 11.16: Tabela 2.2 Dimensionamento por viga 
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Todos os coeficientes e dimensionamentos de forças internas necessárias podem ser verifica-
dos iterativamente: Clicamos no dimensionamento relevante na secção da tabela acima para 
mostrar todos os Resultados intermédios do dimensionamento na secção da tabela abaixo. 

Com o botão [Diagramas de resultados] apresentado à esquerda podemos verificar a distribui-
ção das forças internas e as relações do dimensionamento graficamente. Encontramos o botão 
acima da secção gráfico. Uma nova janela abre onde podemos seleccionar as forças internas e 
a flexão da viga especificamente para cada combinação de carga. 

 
Figura 11.17: Caixa de diálogo Diagrama de resultados na barra 

Assinalando a opção Ambos por baixo do item do navegador Combinação de carga podemos 
verificar graficamente como é que as foras reduzidas foram consideradas de acordo com a 
norma DIN 1052:2008-12, por exemplo a redução da força de corte de acordo com 10.2.9 ou a 
redução do momento de acordo com 8.1 (6). 

Utilizamos o botão [Imprimir] para transferir este gráfico directamente para o relatório de 
impressão. 
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11.4.3 Dimensionamento por vão 
Esta tabela mostra os dimensionamentos determinantes para cada vão. As funções já descritas 
previamente estão também disponíveis nesta tabela. 

 
Figura11.18: Tabela 2.3 Dimensionamento por vão 

11.4.4 Dimensionamento por posição X 
Esta tabela mostra os dimensionamentos para todas as posições X da viga. O número de  
posições é determinado pelo número de divisões da barra especificadas na tabela 1.5 Parâme-
tros de controlo. As divisões da barra afectam também a velocidade do dimensionamento. 

 
Figura 11.19: Tabela 2.4 Dimensionamento por posição X 
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11.4.5 Estado limite último 
É possível exibir apenas as verificações para o estado limite último na tabela 2.2 Dimensiona-
mento por viga. Desactivamos a exibição da verificação do estado limite de utilização clicando 
no botão [Verificação do estado limite de utilização]. 

 
Figura 11.20: Tabela 2.2 Dimensionamento por viga apenas para o estado limite último 

Os resultados para o RX-TIMBER são verificados através do cálculo manual. 

Carregamento devido à força de corte de acordo com 10.2.9 

A carga de corte máxima de 16.02 kN é determinada acima do apoio central. Por meio da 
redução de acordo com 10.2.9 (2), é possível reduzir a carga a 14.2 KN e assim a força de corte 
ocorre numa distância de 24 cm (= h) a partir do apoio. 
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Não obstante à redução do esforço de corte, o dimensionamento não foi cumprido. Se foi utili-
zada madeira laminada colada, o dimensionamento poderia ser cumprido. 

Flexão de acordo com 10.2.6 

A carga máxima está disponível acima do apoio central devido ao momento do apoio. 
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Mesmo se foi aplicada uma redução de momento de 10 %, a qual não foi feita neste caso, a 
relação do dimensionamento seria determinada com 126 % para o momento de dimensiona-
mento de 12.5 KNm. Restam apenas duas opções: seleccionar uma classe de resistência eleva-
da, por exemplo C 35 ou uma secção de grandes dimensões. 

Compressão do apoio de acordo com 10.2.4 

Como nós esperamos a compressão do apoio máxima é atingida no apoio central com uma 
carga de 30 KN. O RX-TIMBER aumenta automaticamente a área de contacto pelos 3 cm permi-
tidos ao longo das fibras da madeira. Assim, para o apoio seleccionado com uma largura de 20 
cm obtemos uma área efectiva de 182 cm². 

O carregamento máximo para este dimensionamento é também determinado acima do apoio 
central devido ao momento de apoio. 

Tensão de compressão transversal 22
2

ef
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Barras à flexão sem força de compressão de acordo com 10.3.2  
(análise ao derrubamento) 

Adicionalmente, temos de realizar a análise de estabilidade para esta viga. O momento a ser 
dimensionado é idêntico ao do carregamento da viga na análise da flexão dentro da verifica-
ção do estado limite último. 

Assim, a tensão de flexão e a resistência de flexão são idênticas ao dimensionamento de acor-
do com 10.2.6. No entanto, não as descrevemos outra vez. 
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Dimensionar 174.1
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A sobrecarga que esperamos para a viga alta e esbelta pode ser reduzida portanto o compri-
mento de encurvadura. Seria possível conceber um apoio lateral contínuo no RX-TIMBER, o 
qual é representado na realidade por uma placa OSB aparafusada, removendo a opção de 
encurvadura na tabela 1.6 Comprimento efectivo. 
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11.4.6 Estado limite de utilização 
A verificação para o estado limite de utilização pode ser exibida na tabela 2.2 Dimensionamen-
to por viga apenas quando a verificação ao estado limite último tiver sido desactivado através 
do botão  
[Verificação ao estado limite último]. 

 
Figura 11.21: Tabela 2.2 Dimensionamento por viga apenas para o estado limite de utilizaç ão 

No nosso exemplo, calculamos a flecha apenas para uma viga de dois vãos para o caso 3 de 
acordo com a equação (42) da norma DIN 1052 com os valore da tabela de acordo com [12], 
página 4.27. O carregamento a partir das cargas impostas torna-se determinante apenas no 
vão direito. 
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Figura 11.22: Diagrama de resultados no RX-TIMBER para a CO10 

Carregamento de acordo com a G3 no vão direito:3.68 kN/m 

Carregamento de acordo com a G3 no vão esquerdo:1.6  1.7 kN/m = 2.72 kN/m 

Momento do vão:    7.52 kNm 

Momento no apoio:   -8.81 kNm 

Flecha 

cm14.2
cm8064

m00.5)kNm81.8(5.62

cm8064

m00.5)
2

kNm81.8
kNm52.7(104

f
4

2

4

2

=
⋅−⋅

+
⋅+⋅

=  

Para ajustar o dimensionamento da flecha ao módulo elástico de acordo com a norma DIN 
1052:2008-12, dividimos os resultados por 1.1 e obtemos uma flecha de 1.95 cm. 

Para este dimensionamento de acordo com a equação (42) obtêm uma fecha de 18.5 mm no 
RX-TIMBER. O menor desvio a partir do cálculo manual pode ser explicado pela consideração 
adicional da resistência ao corte no programa. 

Assim, a flecha é quase 20 mm é inferior ao valor limite de 

l/200 = 5000 mm/200 = 25 mm. 

11.4.7 Forças no apoio 
Esta tabela mostra as forças do apoio de todos os casos de carga e combinação de carga. As 
forças no apoio estão listadas separadamente para as situações de verificação respectivas 
(estado limite último, estado limite de utilização e se disponível, protecção contra o fogo). 

Além disso, a tabela apresenta os valores máximos e mínimos para situação de verificação. 
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Figura 11.23: Tabela 2.5 Forças no apoio 
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11.4.8 Verificação da vibração 
No exemplo, a combinação de carga de acordo com 9.3 (2) resulta: 

m/kN3.2m/kN23.0m/kN7.1ww inst,Q2inst,G =⋅+=⋅ψ+  

Referindo-se aos cálculos a partir de [13], página 92, e as especificações de acordo com [1] 9.3 
(2), podemos calcular a flecha para a maior largura do vão da viga da mesma forma como para 
um único vão da viga. Além do mais, podemos ter em atenção a limitação elástica nos vãos 
adjacentes separadamente. 

212
32

Beam Nmm10887.0
12

mm240mm70mm/N11000
IE ⋅=

⋅⋅
=⋅  

Análise da flecha 
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⋅⋅

⋅⋅
=  

Considerando a limitação utilizando os valores da tabela de acordo com [8], página 87, tabela 
9/2: 

i

l
i l
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⋅
=  
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K
k
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i
i ⋅
=  25.1

m00.4

m00.5
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k
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i ===⇒  0Kk =  
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Utilizando os coeficientes de acordo com a tabela 9/2, a seguinte flecha é o resultado: 

mm6mm2.14mm1.21675.0ww E >=⋅=⋅β=  

No entanto, o cálculo a partir das descrições padrão da norma DIN não tem em conta a carga 
permanente favorável no vão esquerdo da viga. Idêntica à análise da flecha a partir do capítulo 
11.4.6, obtemos a seguinte flecha para a carga permanente de  
1.7 kN/m no vão esquerdo: 

Momento no vão  4.73 kNm 

Momento no apoio:-5.43 kNm 

Flecha 

cm348.1
cm8064

m00.5)kNm43.5(5.62

cm8064

m00.5)
2
kNm43.5

kNm73.4(104
f

4

2

4

2
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⋅−⋅

+
⋅+⋅
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Ajustamento para alterar o módulo elástico: 

mm6mm3.12cm225.1
1.1

cm348.1
f >≈==  

Como esperado, não é possível cumprir o dimensionamento mesmo com a actuação favorável 
da carga permanente. 

Novamente, as pequenas diferenças entre os cálculos manuais e as verificações de vibração no  
RX-TIMBER são devidas às considerações da resistência de corte do programa. 

Os dimensionamentos não cumpridos requer outras análises de acordo com [13], página 92. 
Como alternativa poderíamos aumentar a resistência da secção de piso (por exemplo para 
120/260 mm). 
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Figura 11.24: Tabela 2.5 Deformações 

11.5 Documentação 
Para a documentação dos dados utilizamos o relatório de impressão já mencionado no capítu-
lo 10.1.5. A pré-visualização criada automaticamente contém todas as cargas e os dimensio-
namentos que foram realizados. Os elementos do relatório podem ser seleccionados especifi-
camente e ajustados às necessidades individuais. O relatório de impressão está descrito em 
detalhe no capítulo 8. 

 
Figura 11.25: Pré visualização no relatório de impressão 
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12. Pilar 
Realizamos a verificação para o estado limite último e para o estado limite de utilização de acordo 
com a norma N 1995-1-1 para um pilar de madeira industrialque está limitada e sujeira por com-
pressão e è flexão. 

O modelo de dados está armazenado na estrutura Exemplo 2do projecto Exemplos do RX-
TIMBER. Encontramos o exemplo entre os ficheiros de exemplo do programa Pilar. 

12.1 Sistema e cargas 

 

Figura 12.1: Sistema e cargas 

Estrutura 

Secção:  d = 21 cm 

Material:   CT C24 

Altura:   h = 3.20 m 

SECL:   1 

Classe de duração do carregamento:   permanente 

Cargas 

Caso de carga 1: Peso próprio F = 45 kN 

Caso de carga 2: Vento = 1.5 kN/m 

Valores de dimensionamento para capacidade de resistência 

N = 1.35 · F = 1.35 · 45 KN = 60.75 kN(kmod = 0.6)  

q = 1.5 · w = 1.5 · 1.5 KN/m = 2.25 kN/m(kmod = 0.9) 
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12.2 Dados de entrada 

12.2.1 Sistema 

 
Figura 12.2: Tabela 1.1 Sistema 

Na tabela 1.1 Sistema, definimos os parâmetros geométricos do pilar. 

Dimensionamos o Tipo de pilar Consola de acordo com a Norma EN 1995-1-1:2004-11 e do 
Anexo nacional para a Alemanha de acordo com DIN. 

A Fundação é definida apenas para a Base do pilar. Utilizamos o botão [Editar] apresentado à 
esquerda para verificar se todos os graus de liberdade são livres. 

 
Figura 12.3: Caixa de diálogo Editar o apoio do nó - Restrição da sapata 

A Altura do pilar é definida com 3.20 m. Para este tipo modelo de consola definimos o Com-
primento efectivo respectivamente como o dobro do valor de 6.40 m. 

Como Material seleccionam Madeira de álamo ou de pinho com a classe de resistência C24. 
Nós seleccionamos o material directamente utilizando a lista pendente ou através do botão 
[Biblioteca] na base de dados. 
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A Secção é Arredondada tendo um diâmetro de 21 cm. 

12.2.2 Cargas 
O caso de carga nº 1 para o peso próprio é criado automaticamente. Introduzimos o peso pró-
prio como uma Acção permanente representando uma força nodal de 45 KN na parte superior 
do pilar. 

A Carga de vento está a actuar na direcção X global como carga distribuída wk,X com 1.50 
kN/m. 

 
Figura12.4: tabela 1.2 Cargas 

Utilizamos o botão [Mostrar cargas geradas] para abrir a vista gráfica dos casos de carga. 
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Figura12.5: Caixa de diálogo Casos de carga 

No exemplo, podemos limpar a caixa de selecção utilizada para considerar o Peso próprio no 
Caso de cara 1 automaticamente. 

12.2.3 RF-COMBI 
Os casos de carga 21 e 41 são gerados automaticamente (ver Figura12.5). No entanto, os casos 
de carga não contém qualquer carga porque nem cargas impostas nem cargas de neve foram 
definidas na tabela 1.2. 

Através do módulo adicional [RF-COMBI] é possível excluir estes casos de carga da geração de 
combinações. 
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Figura 12.6: RF-COMBI tabela 1.2 Casos de carga nas acções 

Seleccionamos duas opções AC2 e AC3 na secção de diálogo Acções e eliminamo-las utilizan-
do o botão apresentado à esquerda. 

Depois, na lista acima do navegador do módulo, definimos o caso de geração CA2 - Verificação 
para o estado limite de utilização e repete-se o procedimento de eliminação. 

Clicando no botão [OK] transferimos as alterações para o programa de madeira RX-TIMBER 
Pilar. 
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12.2.4 Parâmetros de controlo 
Realizamos as verificações para o Estado limite último e para o Estado limite de utilização. 

 
Figura 12.7: Tabela 1.3 Parâmetros de controlo 

O botão [Anexo nacional] apresentado à esquerda providencia o acesso a parâmetros de 
dimensionamento importantes tais como aos coeficientes parciais de segurança e de altera-
ção, bem como, os valores limites das deformações (ver Figura 6.3, página 58). 

Não é necessário alterar as configurações padrão da caixa de diálogo Anexo nacional para o 
nosso exemplo. 
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12.3 Resultados 

12.3.1 Combinações de carga 
Posteriormente ao [Cálculo] o programa apresenta o seguinte dimensionamento para as com-
binações de carga geradas. 

 
Figura12.8: Tabela 2.1 Combinações de carga 

Esta tabela apresenta as relações do dimensionamento para cada combinação de carga. Os 
resultados são listados em dois blocos classificados pelas verificações ao estado limite último e 
ao estado limite de utilização. 

Utilizamos os botões apresentados à esquerda para verificar as [Cargas dos casos de carga] 
bem como as forças internas na forma de [Diagramas de resultados]. 
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12.3.2 Verificações 
Tabela 2.2 Verificações - Todas lista as verificações determinantes do pilar. 

 
Figura 12.9: Tabela 2.2 Dimensionar - Tudo 

Para explicar o cálculo do RX-TIMBER, realizamos algumas das verificações através do cálculo 
manual. 

Carregamento devido à força de corte de acordo com 6.1.7 
A carga de corte máxima de 7.2 kN é determinada no apoio base na CO2. 

Tensão de corte 

A área efectiva da secção é reduzida em 33 % através de um coeficiente de corte de correcção. 
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Carga de compressão de acordo com 6.3.2 (estabilidade) 
O carregamento máximo para este dimensionamento é também determinado na área de 
apoio, mas desta vez é devido ao coeficiente de alteração na CO1 com a classe de duração do 
carregamento "permanente". 

Tensão de compressão 
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Compressão e flexão de acordo com 6.3.2 
Novamente, o critério de dimensionamento determinante é determinado na área de apoio 
para a combinação de carga nº2. 

Tensão de compressão 
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Coeficiente do derrubamento km de acordo com 6.1.6:  1.0 
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Dimensionar de acordo com a equação (6.23) 
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12.3.3 Estado limite de utilização 
A verificação ao estado limite de utilização necessária a prevenir os danos nos componentes 
não estruturais é realizada de acordo com a norma EN 1995-1-1, secção 7.2. 

 
Figura 12.10: Tabela 2.2 Verificação - Todos (filtro para o estado limite de utilizaç ão) 

Por causa das consolas a pequena deformação permitida de I/150, a situação de dimensiona-
mento característica é decisiva. 

Verificação do estado limite de utilização 
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Dimensionar 
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O resultado combina com as verificações produzidas pelo RX-TIMBER. 

12.3.4 Outras tabelas de resultados 
As restantes tabelas de resultados e a documentação no relatório de impressão são idênticas 
às descritas nos exemplos apresentados no capítulo 10 e 11. 
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13. Pórtico 
Este exemplo apresenta a verificação ao estado limite último de acordo com a norma EN 1995-
1-1 descrevendo um pórtico simétrico. O pilar é interior inclinado, a junta do pórtico está 
dimensionada como emenda por união dentada com peça a meio. 

Os dados modelo estão armazenados na estrutura Exemplo 1 do projecto Exemplos do RX-
TIMBER. Encontramos o exemplo entre os ficheiros de exemplo do programa Pórtico. 

13.1 Sistema e cargas 

 

Figura 13.1: Sistema e cargas 

Estrutura 
Largura da secção :b = 30 cm 

Profundidade da secção na fundação :ha = 35 cm 

Profundidade da secção no vértice :hf = 30 cm 

Profundidade da secção da junta do pórtico:h1 = 70 cm 

Comprimento da cunha inserida  :lzw = 40 cm 

Cargas 
Acção 1: peso próprio/acabamentos da cobertura g = 4.32 kN/m classe de duração do carre-
gamento = permanente 

Acção 2: neve SZ 1, 200 m classe de duração do carregamento = curto período de tempo 

Acção 2: vento WZ 1, TCI classe de duração do carregamento = curto período de tempo 

As diferentes cargas de vento e neve são geradas automaticamente pelos geradores de cargas 
integrados no programa. 

Os casos de carga para a verificação do estado limite último são combinados de acordo com a 
norma EN 1990 e EN 1995. 
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13.2 Introduzir dados estruturais 

13.2.1 Dados gerais 

Inicie o programa fazendo duplo clique no ícone do ambiente de trabalho Dlubal RX-TIMBER 
(ver capítulo 3.2, página 12) e seleccione o programa Pórtico no Gestor dos Projectos. 

 
Figura 13.2: Tabela 1.1 Tipo de pórtico e material 

Podemos tirar proveito de uma ampla base de dados quando introduzimos o material. Além 
disso, para selecção directa da lista pendente, podemos utilizar a biblioteca para especificar 
uma classe de madeira definida pelo utilizador com propriedades de resistência específicas. 

Seleccionamos Madeira laminada colada com a classe de resistência GL32c como Material. 

Dimensionamos o pórtico de acordo com a Norma EN 1995-1-1:2004-11 e do Anexo nacional 
para a Alemanha de acordo com DIN. 

Seleccionamos Tipo de pórtico com Pilar exterior oblíquo (assim o pilar exterior está na posi-
ção vertical) e com uma disposição Simétrica. 

A Junta do pórtico é uma União dentada definida com peça a meio. 

Na secção de diálogo Direcção das lamelas especificam as lamelas a executar Paralelas à bor-
da exterior. 
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13.2.2 Geometria 

Na segunda tabela, introduzimos o número de vãos, o comprimento dos vãos bem como os 
apoios e as condições de articulação da viga. Opcionalmente, podemos atribuir uma constante 
elástica definida pelo utilizador aos apoios e às articulações ou definir consolas. 

 
Figura 13.3: Tabela 1.2 Geometria 

Introduzimos as Dimensões do edifício e a Secção no nosso exemplo como mostra a figura aci-
ma. 

A Geometria do pórtico é definida através dos seguintes parâmetros: 

 
Figura13.4: Parâmetros da Geometria do pórtico 

Abaixo dos Dados para a encurvadura especificamos o Pilar esquerdo com como a Viga esquer-
da a serem colocadas em Perigo de encurvadura lateral (ver Figura 13.5). 

No caso de estarem disponíveis apoios laterais, podemos determinar o espaçamento c destes 
apoios intermédios. No entanto, não fazemos isso no nosso exemplo. 
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Figura 13.5: Parâmetros para a Encurvadura 

Assinalando a opção Definido pelo utilizador activamos dois campos de entrada para entrada 
directa do Coeficiente para o comprimento efectivo. Contudo, fazemos sem esta opção e man-
temos as pré-configurações do programa. 

A lista de parâmetros continua com especificações para um Sótão, se aplicável. Não introduzi-
mos dados. 

Finalmente, podemos verificar importantes Parâmetros de informação da geometria do pórti-
co. 

 
Figura 13.6: Parâmetros de informação 
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13.2.3 Cargas 

A primeira acção que introduzimos na tabela 1.3 Cargas é a Acção permanente, especificar a 
carga "peso próprio e estrutura da cobertura". Os seguintes valores são seleccionados para a 
Camada da cobertura. 

• Chapa trapezoidal    Com 0.15KN/m2 

• Madres     com 0.15 kN/m2 

• Barreira de vapor     com 0.02 kN/m2 

• Lã de vidro (d = 20 cm)   com 0.20 KN/m2 

• Placas padrão orientadas (PPO) (d = 25 mm) com 0.15 kN/m2 

 
Figura 13.7: tabela 1.3 Cargas 

Utilize o botão [...] que ocorre na coluna Disposição da cobertura para seleccionar os materiais 
da biblioteca. 

A estrutura da cobertura resulta na acção permanente gk de 4.23 kN/m. Esta carga inclui o peso 
próprio da viga. Como a viga tem uma altura variável linearmente, o programa aplica automa-
ticamente uma carga trapezoidal para o peso próprio da viga. 

Seria possível definir uma Carga imposta adicional utilizando o botão apresentado à esquerda, 
seleccionando a carga a partir da tabela e atribuindo a correspondente Categoria de carga 
imposta a partir da lista para a norma EN 1991-1-1. No entanto, no nosso exemplo apenas defi-
nimos a Classe de serviço 2 para a viga. 

Para determinar a Carga de neve, introduzimos 200 m para a Altitude acima do nível do mar. 
Definimos a Zona da carga de neve SZ 1 através do duplo clique no mapa da carga de neve. 

Para o nosso exemplo Determinamos automaticamente a Carga de neve. Apenas especifica-
mos a Zona de vento WZ 1e a Categoria de terreno TC II. Caixas de diálogo informativas facili-
tam a atribuição. 
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Utilizamos o botão [Mostrar cargas geradas] apresentado à esquerda para abrir a caixa de diá-
logo Casos de carga onde podemos verificar as cargas geradas. 

 
Figura13.8: Caixa de diálogo Casos de carga com a lista das cargas de neve e vento geradas 

As dimensões do edifício são determinantes para a geração de cargas de vento. Baseado nas 
dimensões especificadas na tabela 1.2, o programa determina os valores nas colunas f, G, H e I 
de acordo com [4] ou [11] e gera as forças de vento em concordância. Para as zonas onde são 
aplicadas forças de compressão bem como de sucção, o programa cria vários casos de carga 
para cada caso de acção de vento comas respectivas forças de sucção ou de compressão. 
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13.2.4 Parâmetros de controlo 
Na tabela 1.5 Parâmetros de controlo, definimos a verificação do Estado limite último. Limpa-
mos as caixas de selecção para o Estado limite de utilização e Protecção contra o fogo. 

 
Figura 13.9: Tabela 1.4 Parâmetros de controlo 

Na secção de diálogo Mostrar, seleccionamos a opção Forças no apoio. 

Nós pretendemos Modelar o apoio a ser definido o apoio com Fixo na horizontal dos dois 
lados. 

Não alteramos a pré configuração na secção de diálogo Configuração especial para madeira 
lamina colada e na secção  
Parâmetros de controlo. 
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13.2.5 Módulo adicional RF-COMBI 
O módulo adicional RF-COMBI utilizado para a criação das combinações de acordo com a 
norma EN 1990 e EN 1995 está integrado no RX-TIMBER. Os casos de carga são automatica-
mente combinados por isso não precisamos de abrir o módulo adicional. Para verificar as 
combinações que são geradas no plano de fundo, contudo, acedemos ao módulo adicional a 
partir do botão [RF-COMBI]. 

 
Figura 13.10: Módulo adicional RF-COMBI 

Criamos combinações utilizando o botão [Cálculo]. 
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Figura 13.11: RF-COMBI tabela 2.2 Combinações de carga 

Clicamos no botão [OK] para voltar ao programa RX-TIMBER Frame. 

Agora pode iniciar o cálculo no RX-TIMBER clicando no botão [Cálculo] apresentado à esquer-
da. 

13.3 Resultados 

13.3.1 Combinações de carga 
O dimensionamento de todas as combinações, incluindo as respectivas relações de dimensio-
namento são exibidas na tabela 2.1. 
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Figura 13.12: Tabela 2.1 Combinações de carga 

O coeficiente kmod utilizado para considerar o comportamento do assentamento dependente 
do tempo devido à duração do carregamento e às características climáticas especificas do 
material de madeira é aplicado automaticamente ao valor necessário para a classe de duração 
do carregamento e do SECL. 

Utilizamos o botão [Carga dos casos de carga] para verificar as cargas e as classes das acções 
de carga que tem sido aplicadas às combinações de carga. 
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13.3.2 Verificações 
Esta tabela mostra todos os dimensionamentos que são determinantes para todo o pórtico. 

 
Figura 13.13: Tabela 2.2 Dimensionar - Tudo 

Os coeficientes e o dimensionamento das forças internas podem ser verificados iterativamen-
te: Clicando no dimensionamento relevante na secção da tabela acima para mostrar todos os 
Resultados intermédios do dimensionamento na secção da tabela abaixo. 

Os resultados calculados pelo programa são verificados pelos cálculos manuais. 

Corte devido à força de corte Vz de acordo com 6.1.7 
A força de corte máxima de 59.26 kN ocorre na fundação esquerda do pilar na combinação de 
carga nº 10. 
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Flexão simples e compressão na borda paralela às fibras 
A resistência da secção é analisada de acordo com a secção 6.4.2 e 6.2.4. 

A acção máxima devido à flexão e à compressão ocorre no pórtico direito na combinação de 
carga nº6. Os [Diagrama de resultados] representam os esforços internos nas barras ordenadas 
em linha. 

 
Figura 13.14: Distribuição das forças internas N e My na combinação de carga nº6 

O RX-TIMBER dimensiona a secção resistente na posição X = 19.53 como se segue: 

 
Figura 13.15: Dimensionamento da secç ão resistente para a flexão e compressão na borda paralela às fibras. 
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Flexão simples e compressão na borda cortada (borda de compressão) 
O carregamento máximo ocorre na mesma posição X que a combinação de carga nº 6. 

 
Figura 13.16: Dimensionamento da secç ão resistente para a flexão e compressão na borda cortada. 

Estão disponíveis as mesmas tensões de compressão e flexão como para a borda cortada para-
lela às fibras . Para o dimensionamento na borda cortada o coeficiente km,α é decisivo. 
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Estabilidade para a flexão simples e para a força de compressão segundo 
a 6.3.2 
Para a análise de estabilidade a verificação da encurvadura lateral é dada pela flexão simples 
sobre o eixo y da barra com a força de compressão a ser determinante. 

 
Figura 13.17: Dimensionamento de estabilidade 

A posição X = 2.50 m determinante é determinada para o pilar esquerdo. São dimensionadas 
as seguintes forças internas da combinação de carga nº 10. 

• Força axial  Nd = 82.34 kN 

• Momento  My,d = 145.78 kNm  
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Figura13.18: Análise de estabilidade para a flex ão simples e para a força de compressão de acordo com 6.3.2 

Emenda por união dentada segundo a norma DIN EN 1995-1-1/NA 2009, 
NA.11.3 
Para dimensionar a emenda da união dentada calculamos o primeiro comprimento de encur-
vadura e as tensões como pré definidas acima. Novamente, as forças internas da combinação 
de carga nº 10 são as determinantes. 
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Figura 13.19: Dimensionar emenda por uni ão dentada 

13.3.3 Outras tabelas de resultados 
As restantes tabelas de resultados e a documentação no relatório de impressão são idênticas 
às descritas nos exemplos apresentados no capítulo 10 e 11. 
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14. Madre 
Este exemploapresenta a verificação ao estado limite último de acordo com a norma EN 1995-
1-1:2004-11 com anexo ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 descrevendo uma madre acopladacom 
espaçamentos entre vãos irregulares. 

Os dados modelo estão armazenados na estrutura Exemplo 1 do projecto Exemplos do RX-
TIMBER. Encontramos o exemplo entre os ficheiros de exemplo do programa Madre. 

14.1 Sistema e cargas 

 

Figura14.1: Sistema 

Estrutura 
Secção:  b/d = 14/26 cm 

Material:   madeira conífera C24 

Comprimento do vão:  l1= l3= 4.30 m  l2= 5.00 m 

Inclinação da cobertura:  6.0° 

Eixo da madre:  inclinado no plano da cobertura 

Acoplamento  ligação do prego d = 8 mm, l = 200 mm como mostra na Figura14.2 

 

Figura14.2: Plano de ligação da madre 

Cargas 
Caso de carga 1: Peso próprio e estrutura do edifício   g = 1.6 kN/m   
classe de duração do carregamento  = permanente 

Caso de carga 2: Carga de neve   SZ 2, 400 m   classe de duração do 
carregamento = curto período de tempo 

Caso de carga 3: Carga de vento   Categoria de terreno II classe de duração do 
carregamento = curto período de tempo 

As diferentes cargas de vento e neve são determinadas automaticamente pelos geradores de 
cargas integrados no programa. 



14  Madre 

 1 6 1 Programa RX-TIMBER © 2011 Ing.-Software Dlubal 

 

 

 

As acções para a verificação do estado limite último são combinados de acordo com a norma 
EN 1990 e  
EN 1995 com o anexo nacional para a Áustria. 

14.2 Introduzir dados estruturais 

14.2.1 Tipo de viga e material 

Inicie o programa fazendo duplo clique no ícone do ambiente de trabalho Dlubal RX-TIMBER 
(ver capítulo 3.2, página 12) e seleccione o programa Madre no Gestor dos Projectos. 

 
Figura14.3: Tabela 1.1 Tipo de viga e material 

Podemos tirar proveito de uma ampla base de dados quando introduzimos o material. Além 
disso, para selecção directa da lista pendente, podemos utilizar a biblioteca para especificar 
uma classe de madeira definida pelo utilizador com propriedades de resistência específicas. 

Seleccionamos Madeira conífera com a classe de resistência C24 como Material. 

Para o Tipo de cobertura seleccionamos uma Cobertura de uma água. Dimensionamos a viga 
de acordo com a Norma EN 1995-1-1:2004-11 e com o Anexo nacional para a Áustria de acor-
do com ÖNORM. 

O Tipo de viga é representado por uma Madre. Dependendo da nossa selecção, podemos defi-
nir articulações ou acoplamentos na tabela posterior. 
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14.2.2 Geometria 

Na segunda tabela, introduzimos o número de vãos, o comprimento dos vãos bem como os 
parâmetros da cobertura e as condições de apoio da madre. 

 
Figura14.4: Tabela 1.2 Geometria, separador Parâmetros da cobertura 

Para o nosso exemplo definimos: 

• Número de vãos n:  3 

• Comprimento total L:  13.80 m 

Como os comprimentos dos vãos são diferentes em tamanho limpamos a caixa de selecção 
para Comprimentos de vão idênticos. 

Introduzimos as especificações no separador Parâmetros da cobertura como mostra na figura 
acima. Os eixos da madre estão alinhados com a inclinação da cobertura de 6.0°. Portanto, 
limpamos a caixa de selecção para Madre com eixo vertical. 

No segundo separador Apoios, podemos definir o comprimento dos vãos e a largura dos 
apoios. 

 
Figura 14.5: Tabela 1.2 Geometria, separador Apoios 

A Posição X resulta do comprimento do vão e da largura do apoio que introduzimos na figura 
acima. Definimos a madre no primeiro apoio na direcção longitudinal, os restantes apoios são 
articulados e podem ser deslocados livremente na direcção X. 
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14.2.3 Secção e acoplamento 
Na tabela posterior, definimos as dimensões da secção, os acoplamentos e os elementos aco-
plados 

Para a Secção seleccionamos as Dimensões b = 14 cm e h = 26 cm. 

 
Figura 14.6: Tabela 1.3 Secção e acoplamento 

Os acoplamentos são providenciados para Todos os apoios internos. 

Não alteramos o Comprimento de acoplamento pré definido. Utilizamos o botão [Informação] 
apresentado à esquerda para verificar o plano de ligação da madre (ver Figura14.2, página 
160). 

Utilizamos os Pregos como Elementos de acoplamento: 

• Número n: 6 

• Diâmetro D: 8 mm 

• Comprimento L:   280 mm 

• Tipo:  Pré-furado 
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14.2.4 Cargas 
Esta tabela gere os diferentes tipos de cargas 

 
Figura 14.7: tabela 1.4 Cargas 

Introduzimos a Acção permanente como mostra a figura acima. Utilizamos o botão [...] para 
seleccionar os materiais rapidamente a partir da biblioteca. 

Não existe Cargas impostas disponíveis no nosso exemplo. 

Especificamos a Carga de neve com uma altitude de 400 m acima do nível do mar e Determina 
a carga Automaticamente. 

• Zona da cara de neve SZ: 2 

• Tipografia tipo TT:  Normal 

Utilizamos o botão [Informação] para abrir o mapa onde a zona de carga de neve pode tam-
bém ser seleccionada graficamente (ver Figura 14.8). 

A Carga de neve é também Determinada Automaticamente. Apenas especificamos a Categoria 
de terreno II. 

Clicamos no botão [Informação] apresentado à esquerda para obter informação detalhada 
sobre uma única categoria de terreno. 
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Figura 14.8: Mapa mostrando as zonas de carga da neve para a Áustria 

Utilizamos o botão [Mostrar cargas geradas] apresentado à esquerda para abrir a caixa de diá-
logo Casos de carga onde podemos verificar as cargas geradas. 

 
Figura 14.9: Caixa de diálogo Casos de carga 
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14.2.5 Parâmetros de controlo 
Na tabela 1.5 Parâmetros de controlo, definimos apenas o Estado limite último para a verifica-
ção (a verificação do estado limite de utilização é descrito no capítulo 11.4.6 na página 129). 

Na secção de diálogo Parâmetros de cálculo, activamos a Redistribuição do momento de 
acordo com ÖNORM 1990. Não alteramos a configuração por defeito de 10 %. 

Finalmente, definimos o número de Divisões da barra com 20. 

 
Figura 14.10: Tabela 1.5 Controlo de parâmetros 

Utilizamos o botão [Anexo nacional] para abrir a caixa de diálogo Configuração do anexo 
nacional onde podemos verificar os coeficientes parciais de segurança e de alteração pré defi-
nidos para a norma ÖNORM B 1995-1-1. Encerramos a caixa de diálogo sem alterar qualquer 
dado. 
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14.2.6 Comprimento efectivo 
Para estar do lado da segurança, seleccionamos o coeficiente β com 1.0 no nosso exemplo. 
Estes valores são pré definidos pelo programa por isso não é necessário alterar os dados nesta 
tabela. 

 
Figura 14.11 Tabela 1.6 Comprimento efectivo 

14.2.7 Detalhes 
Utilizamos o botão [Detalhes] para abrir a caixa de diálogo correspondente que contém confi-
gurações específicas de dimensionamento. 

 
Figura 14.12: Caixa de diálogo Detalhes 

Nesta caixa de diálogo, activamos as opções Redução do momento nos apoios e Redução da for-
ça de corte. 
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14.2.8 Módulo adicional RF-COMBI 
Utilizamos o botão [RF-COMBI] apresentado à esquerda para aceder ao módulo adicional RF-
COMBI integrado no RX-TIMBER. No módulo podemos verificar as combinações geradas no 
plano de fundo do programa de acordo com as normas EN 1990 e EN 1995. Os casos de carga 
são automaticamente combinados por isso normalmente não precisamos de abrir o módulo 
adicional. 

Temos uma vista da tabela 1.2Casos de carga nas acções . Para o nosso exemplo, as acções e 
respectivas classes de duração do carregamento são geradas correctamente pelo programa. 

Na acção AC4 Carga de vento os casos de carga 51 a 58 estão resumidos como actuando alter-
nativamente. A classe de duração do carregamento está pré definida com Curto período de 
tempo. 

 
Figura14.13: RF-COMBI tabela 1.2 Casos de carga nas acções 

Se pretende utilizar todas as características oferecidas pelo RF-COMBI, consulte o correspon-
dente manual do programa. 

Clicamos no botão [OK] para voltar ao programa RX-TIMBER Purlin. 
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14.3 Resultados 
14.3.1 Combinações de carga 
Utilizamos o botão [Cálculo] para calcular os dados. A tabela 2.1 exibe as verificações para o 
estado limite último incluindo as relações das verificações para todas as combinações. 

 
Figura 14.14: Tabela 2.1 Combinações de carga 

14.3.2 Verificações para o estado limite último 
Tabela 2.2 Dimensionamento por viga lista os dimensionamentos determinantes da madre. 

 
Figura 14.15: Tabela 2.2 Dimensionamento por viga 



14  Madre 

 Programa RX-TIMBER © 2011 Ing.-Software Dlubal 
1 7 0 

 

 

Todos os coeficientes e dimensionamentos de forças internas necessárias podem ser verifica-
dos iterativamente: Clicamos no dimensionamento relevante na secção da tabela acima para 
mostrar todos os Resultados intermédios do dimensionamento na secção da tabela abaixo. 

Os resultados para o RX-TIMBER são verificados através do cálculo manual. 

Carregamento devido à força de corte Vz de acordo com 6.1.7 
A força de corte máxima de 19.00 kN ocorre nos apoios internos na combinação de carga nº4. 

 
Figura 14.16: Distribuição da força de corte Vz na combinação de carga nº4 

A largura do apoio de 20 cm resulta num dimensionamento da força de corte reduzido de 
18.29 KN na borda do apoio. 

Tensão de corte 
 22

ef

d
d mm/N1.1cm/kN11.0

cm26cm6.9
kN29.18

5.1
hb

V
5.1 ==

⋅
⋅=

⋅
⋅=τ

 

onde  cm6.9cm1467.0bkb cref =⋅=⋅=  

Resistência ao corte 2
2

m

k,vmod
d,v mm/N1.2

3.1
mm/N1.39.0fk

f =
⋅

=
γ

⋅
=  

Dimensionar  152.0
1.2
1.1

f d,v

d >==
τ
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Flexão composta de acordo com 6.1.6 
O carregamento máximo está disponível no centro do terceiro vão, novamente na combina-
ção de carga nº4. O gráfico com os diagramas de resultados abaixo mostra os diagramas 
matemáticos bem como os diagramas de momentos reduzidos ou redistribuídos para o 
dimensionamento. 

 
Figura 14.17: A redistribuição de momentos My e Mz na combinação de carga nº4 com representação dos valores origi-
nais ou alterados 

Tensão de flexão 2
3

6

y

d,y
d,y,m mm/N5.6

10³cm1577

10kNm29.10
W

M
=

⋅

⋅
==σ

 

2
3

6

z

d,z
d,z,m mm/N3.1

10³cm3.849

10kNm08.1
W

M
=

⋅

⋅
==σ

  
 

Resistência à flexão 2
2

M

k,m
modd,m mm/N6.16

3.1
mm/N24

8.0
f

kf =⋅=
γ

⋅=  

Dimensionar  45.0
6.16
3.1

7.0
6.16
5.6

f
k

f d,m

d,z,m
m

d,m

d,y,m =⋅+=
σ
⋅+

σ

 

   
35.0

6.16
3.1

6.16
5.6

7.0
ff

k
d,m

d,z,m

d,m

d,y,m
m =+⋅=

σ
+

σ
⋅

 

determinante:0.45 < 1 
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Figura 14.18: Dimensionamentos para flex ão composta 

Elementos de acoplamento para o corte e a tracção devido a flexão com-
posta de acordo com 8 
Temos de dimensionar os elementos de acoplamento para ambos os lados de acoplamento. O 
RX-TIMBER determina o critério de dimensionamento máximo para o lado direito do primeiro 
apoio intermédio. Novamente as forças internas da combinação de carga nº4 são decisivas.  

 
Figura 14.19: Dimensionamento dos elementos de acoplamento 
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Lado direito 

Forças internas analisadas nos acoplamentos kN48.15
m5.0
kNm74.7

u

M
K d,y

d,z ===
 

kN74.1
m5.0
kNm87.0

u

M
K d,z

d,y ===  

Capacidade resistente na posição dimensionada
 kN41.28kN734.46FnF Rk,vefRd,z,v =⋅=⋅=  

kN17.13kN195.26FnF Rk,axefRd,y,v =⋅=⋅=  

A capacidade resistente de um parafuso por cada ligação de acordo com a equação (8.6) com 
condições determinantes (f) (os efeitos de cabo não são aplicados no RX-TIMBER) 

=⋅⋅⋅⋅= dfM215.1F k,1,hRk,yRk,v
 

kN734.410840.2640115215.1 3 =⋅⋅⋅⋅⋅= −

 
Resistência à extracção para os pregos de acordo com a equação (8.23) com condições 

determinantes (b) 

kN195.2101658.8dfF 322
hk,headRk,ax =⋅⋅=⋅= −  

Capacidade resistente dimensionada para o carregamento perpendicular ao eixo dos pregos. 

kN67.19
3.1
kN41.28

9.0
F

kF
M

Rk,z,v
modRd,z,v =⋅=

γ
⋅=

 

kN67.19
3.1
kN41.28

9.0
F

kF
M

Rk,z,v
modRd,z,v =⋅=

γ
⋅=  

Dimensionar 198.0
17.13
74.1

67.19
48.15

F

K

F

K

d,y,v

d,y

d,z,v

d,z <=+=+
 

Análise de estabilidade para a flexão simples sem a força de compressão 
 de acordo com 6.3.3 
O dimensionamento da encurvadura lateral é realizado para a flexão simples sobre o eixo y da 
barra. 

Novamente o centro do terceiro vão é determinado como a posição determinante como para 
a flexão composta. A tensão de flexão na posição X = 11.929 is 6.5 N/mm2 (ver página 171). 

Esbelteza 487.07400
4300260
14078.0

E
lh

b78.0 2

05.0
ef

2

m,rel =⋅
⋅
⋅

=⋅
⋅
⋅

=λ  

Coeficiente para o derrubamento 0.1kcrit =  

Dimensionar 139.0
240.1
5.6

fk d,mcrit

d,y,m >=
⋅

=
⋅

σ
 

14.3.3 Outras tabelas de resultados 
As restantes tabelas de resultados e a documentação no relatório de impressão são idênticas 
às descritas nos exemplos apresentados no capítulo 10 e 11. 
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