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MÓDULO DE MADEIRAS

O que pode fazer com o GEN-TIMBER
•

Dimensionar estruturas de madeira segundo o Eurocódigo 5 (EN 1995-1-1:2004)

•

Verificar a resistência e estabilidade de cada elemento de barra de forma rápida e prática

•

Importar secções, combinações de ações e esforços através de modelos SAP2000 para realizar o
dimensionamento no GEN-Timber

Principais Funcionalidades
Interface de utilização

Interação com o SAP2000

•

Interface de utilização simples e intuitiva

•

Base de dados de materiais - madeira maciça e

•

•

Importação

seletiva

das

barras

de

madeira

existentes num modelo SAP2000:

lamelada colada

✓

Designações dos materiais

Possibilidade de edição de todos os parâmetros

✓

Características das secções transversais

relevantes:

✓

Barras com as respetivas propriedades

✓

Propriedades mecânicas dos materiais

✓

Combinações de dimensionamento

✓

Propriedades

✓

Esforços de extremidade e ao longo das

geométricas

das

secções

barras por combinação

transversais
✓

Fatores de modificação e de segurança

✓

Comprimentos efetivos de encurvadura e de
bambeamento

✓

Classes de serviço e de duração

•

Possibilidade de edição de todos os dados
importados do SAP2000

Resultados

Verificações de Estado Limite Último
•

•

Tracção paralela ao fio (EC5 – 6.1.2)

•

Compressão paralela ao fio (EC5 – 6.1.4)

de cálculo bem como dos parâmetros usados para

•

Flexão simples (EC5 – 6.1.6)

total transparência

•

Corte (EC5 – 6.1.7)

•

Torção (EC5 – 6.1.8)

para a posição e combinação mais desfavorável de

•

Flexão desviada composta com tracção (EC5 – 6.2.3)

cada elemento

•

Flexão desviada composta com compressão (EC5 – 6.2.4)

•

Verificações de encurvadura para pilares à compressão

•

Verificações de bambeamento para vigas à flexão

Tabela resumo com apresentação dos resultados

Resultados detalhados em forma de tabela
exportável para Excel

•

simples ou à flexão desviada composta (EC5 – 6.3.2)
•

•

Apresentação detalhada dos valores intermédios

Conversor de unidades integrado para introdução e
consulta de valores em quaisquer unidades

simples ou à flexão composta (EC5 – 6.3.3)
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