
Conetores geoconnect®

para juntas estruturais



DESCRIÇÃO

Os conetores geoconnect® são dispositivos de

ligação que permitem transmitir esforços cortantes

através de juntas estruturais em elementos de

betão armado como lajes, vigas e muros.

São compostos por duas peças que permitem o

movimento dos elementos estruturais em ambos

os lados da junta. Cada uma das duas

peças tem incorporada uma armadura de reforço  

para evitar erros e improvisações em obra.

O seu design singular, com apenas dois

componentes, facilita a instalação em obra. Além

disso, fica garantido o correto posicionamento da

haste, sem nenhum tipo de processo adicional

durante a instalação.

COMPONENTES

1. CONECTORES geoconnect® PARAJUNTAS ENTRE LAJES

2. CONECTORES geoconnect® PARA LIGAÇÃO APAREDES DIAFRAGMA

Placa perfurada para pregar
Reforço local

Bainha de deslizamento

Armadura de  

reforço

Haste de conexão á parede diafragma

COMPONENTE “FÊMEA”

COMPONENTE “MACHO”

COMPONENTE “MACHO”

Reforço local

Tampa

Haste de conexão
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Conetores

geoconnect®

APLICAÇÕES

1.JUNTAS ESTRUTURAIS ENTRE ELEMENTOS DE BETÂO
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Solução convencional com pilaresduplos

Solução convencional “a meiamadeira”

Solução com conetores geoconnect®:  

Elimina-se o duplopórtico

Solução com conetores geoconnect®:  

Elimina-se o apoioauxiliar



Solução convencional com cachorro deapoio Solução com conetores geoconnect®:  

Eliminam-se os cachorros deapoio

3. LIGAÇÃO ENTRE FORJADO EMURO

Solução convencional juntadentilhada

(Vista emplanta) (Vista emplanta)

Solução com conetores geoconnect®: Junta reta

2. JUNTAS ESTRUTURAIS ENTREMUROS
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Conetores

geoconnect®

QUALIDADES

Os conetores estruturais devem ter, além dos

desempenhos mecânicos necessários, uma elevada

resistência à corrosão, posto que se alojam em

juntas expostas submetidas à agressividade do

meio ambiente e não é possível levar a cabo

operações de manutenção encaminhadas para

restituir as suas condições de proteção.

Os  conetores geoconnect®  são  fabricados em

duas qualidades diferentes de aço:

Conetores geoconnect® de aço galvanizado

(série “G”), para ligação de lajes a paredes

diafragma (sem junta de dilatação aparente).

Conetores geoconnect® de aço inoxidável

(série “I”), para ligação entre lajes ou para ligação

de lajes a paredes diafragma, com junta de

dilatação aparente.

CONETORES geoconnect® ® DE AÇO GALVANIZADO(SERIE geoconnect®-G)

São fabricados em aço submetido a um processo

de galvanização a quente, que constitui uma

proteção muito eficaz contra a corrosão.

O revestimento protetor é produzido ao

submergir o conetor de aço num banho de zinco

fundido. A película de zinco que se forma sobre

o aço protege-o de duas maneiras: proteção de

barreira e proteção galvânica (chamada

também proteção catódica). É este último tipo

de proteção o que apresenta uma maior eficácia

porque, na presença de humidade, o zinco atua

como ânodo e o aço como cátodo, de maneira

que o zinco se corroi numa ação de sacrifício e  

evita que o aço se oxide.

No caso de a camada de galvanização se danificar,

ou apresentar algum tipo de descontinuidade, o

zinco forma um sal insolúvel com o aço exposto,

que resolve a imperfeição e continua a protegê-

lo de qualquer corrosão.

Os conetores geoconnect® de aço

galvanizado são fabricados em aço 42CD4 (42

CrMo4) que é um aço melhorado com cromo e

molibdênio.

CONETORES geoconnect® DE AÇO INOXIDÁVEL  (SERIEgeoconnect-I)

A utilização de aços inoxidáveis constitui a solução

mais generalizada do problema da corrosão dos

elementos de aço nos edifícios.

Os aços inoxidáveis são ligas que incluem como

elemento fundamental o cromo, em proporção

não inferior a 12%. Este elemento forma um

composto na superfície metálica que impede o

fenómeno de corrosão.

Existem diferentes tipos de corrosão

(corrosão em tensão, intersticial, por picaduras ou

corrosão galvânica). A resistência à corrosão nos

seus diferentes tipos pode ser melhorada com

outros elementos de liga, como o níquel e o

molibdênio.

Os conetores geoconnect® de aço inoxidável são

fabricados em aço EN 1.4462 de alta resistência e

características anticorrosão, melhoradas conforme

EN 10088-3.

Em relação à resistência à corrosão, este aço

apresenta melhores características que os tipos

AISI 316. O seu maior conteúdo em Cr em relação

aos tipos de aço austeníticos melhora a resistência

à corrosão e o conteúdo em N e Cr tornam-no

especialmente resistente à corrosão intersticial e

por picadura.



DIMENSÕES DOS CONETORES geoconnect®  (en mm)

Macho Fêmea Reforçoslocais

Referência Diâmetro Comprimento Saliente Comprimento Diâmetro Comprimento Altura Largura
Canto  

compatibl

e
D Lm S Lh d Lr H A B

H-20
20 320 190 210 10 260 110 85 120 ≥180

H-22 22 350 205 225 10 260 110 85 120 ≥180

H-25
25 390 225 245 12 300 125 100 130 ≥200

H-30
30 450 255 275 12 300 125 100 130 ≥200

H-40
40 580 320 340 16 350 140 120 150 ≥250

DIMENSÕES

d

D

S

Lm

REFUERZO  

MACHO

Lr  

d

A

H

REFUERZO  

HEMBRA

B

H

Lr

MACHO
Lh

HEMBRA

Os conetores geoconnect® são fabricados em

seis diâmetros diferentes, para permitir a escolha

mais ajustada às condições de carga e geometria

dos elementos estruturais que unem.

Cada tipo de conetor tem associada uma bainha

e armaduras de reforço local incorporadas, com a

geometria proporcional ao seu diâmetro para

otimizar ao máximo o seu rendimento estrutural.

Na tabela em anexo indicam-se os tipos padrão de  

conetores geoconnect®, ®,  bem como as suas

geométricas fundamentais e

dos elementos estruturais

características

as dimensões

compatíveis.

REFORÇO  

MACHO

REFORÇO  

FÊMEA

MACHO FÊMEA
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Conetores

geoconnect®

CAPACIDADERESISTENTE

A capacidade resistente dos conetores

geoconnect® foi obtida com uma

modelização do seu comportamento mecânico,

seguindo os critérios da EOTA (European

Organisation for Technical Approvals) contidos

na Norma ETAG 030 “Dowel for Structural Joints”.

Os valores obtidos foram verificados com ensaios

realizados no Centro Politécnico Superior da

Universidade de Saragoça.

55 casas em Vallecas(Espanha) 316 casas em El Cañaveral, Madrid(Espanha)

Palacio de la Justicia, La Rioja (Espanha) Centro logístico Pepsi-Cola (ArabiaSaudita)



Fixe o elemento “fêmea” à cofragem, sem retiraro  

autocolante de proteção.

para  completar aColoque a armação betone  

primeira fase.

Retire o autocolante de proteção e coloque o  

material de junta.

Introduza a haste na bainha até conseguir um  

recubrimento do reforço de 3 cm.

Coloque a armadura e betone para completar a  

segunda fase.

SEGUNDA FASE

INSTALAÇÃO

1.JUNTAS ENTRELAJES  

PRIMEIRA FASE
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Conetores

geoconnect®

2. LIGAÇÃO DE LAJES APAREDES DIAFRAGMA

Realize perfurações na parede diafragma com

diâmetros entre 3 a 5 mm superiores ao diâmetro

do conetor.

Encha as perfurações com resina.

Introduza a haste nos furos, até conseguir um

recubrimento do reforço de 3 cm. Ate a armadura

de reforço do conetor à armadura da laje.

Quando a resina endurecer, betone a laje.

FURO

Conetor



As informações e fotos expostas neste catálogo são de caráter informativo e não responsabilizam a Steel for Bricks. Os produtos podem  ser  alvo   de   
modificações   sem   aviso   prévio.   É      terminantemente  proibida   qualquer   reprodução total  ou   parcial,   sem   autorização escrita.

Edición e impresión: Centro Especial de Empleo Medalter. Julio 2016 / SFB040  
La versión actual anula todas las ediciones anteriores.


