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O peso de uma laje apoiada

num pilar induz tensões de

punção na laje. Essas

tensões, se suficientes e

onde não foi proporcionado

reforço adicional, resultam na

'perfuração' do pilar através

da laje. Este corte de

perfuração é similarmente

induzido na base em que a

coluna se assenta.

Embora o corte de 

perfuração possa ser 

aliviado pelo espessamento 

localizado do betão com 

capitel

Vigas e cabeças de pilares

incorporadas, em lajes planas

oferecem muitas vantagens. A

principal consistente na redução

da altura total dos edifícios e na

poupaça de mão de obra e

materiais. Usado ocluso na laje

fornecendo reforço adicional á

armadura em torno dos pilares,

Ancon Shearfix é a solução ideal

para os problemas de projeto e de

construção associados ao efeito

depunção.

O sistema é constituído por

cavilhas de cabeça dupla

soldadas a barras planas,

posicionadas em torno da

cabeça ou base dos pilares.

A carga de punção da laje é

transferida através das

cavilhas para o pilar.
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Reforço de cisalhamento Shearfix

Aprovação Técnica

O sistema Shearfix foi avaliado pelo UK

CARES para utilização em lajes de

betão armado e capiteis concebidos de

acordo com a norma BS EN 1992

(Eurocode 2). Embora a British Standard

BS 8110 tenha sido retirada, o reforço

anti punção pode ser concebido e

detalhado de forma segura com o EC2,

incluindo o reforço á flexão das lajes,

que estava de acordo com a norma

anterior

Comparação com Shear Links

Shearfix oferece muitas vantagens

sobre os reforços desgregados. Os

reforsos podem ser demorados para

projetar, verificar e instalar.

O sistema Shearfix é facilmente

detalhado com o programa de cálculo

grátis da Cortartec/Ancon, que gera um

desenho de layout para inclusão nos

projetos de construção e, em vez de

serem instalados individualmente, as

cavilhas são fornecidas soldadas ás

barras no espaçamento apropriado,

eliminando os erros na aplicação.

Aocomparar osreforçoscomparafusosprisioneiros,a

investigaçãomostrouquequaisquercustosdematerial

adicionais incorridos na compra de um sistemade um

sistema de cavilhas pré-fabricado, como o Shearfix,,

necessitam um tempo de fixação significativamente

reduzidoa; numa relação de dez vezes mais rápidos

de instalar.

(source: British Cement Association:

Prefabricated punching shear reinforcement for

reinforced concrete flat slabs. BCA, Camberley,

2001).

Detalhes para Especificação / Encomenda

Os sistemas Shearfixsão projetados para atender as 

condições de carga específicas em pilares individuais e, 

portanto, são fabricados sob encomenda. 

Pilar de canto

Ancon Shearfix
Usado ocluso na laje fornece reforço adicional em torno dos pilares, Shearfix é a solução ideal para os

problemas de projeto e construção associados com o efeito de punçoamento.

O sistema é constituído por cavilhas de cabeça dupla soldadas a barras planas, posicionadas em torno da

cabeça dos pilares ou da sua base. A carga de corte da laje é transferida através das cavilhas para o pilar.

O Shearfix é adequado para todas as formas de colunas e é fácil de instalar de cima para baixo ou de baixo

para cima, dependendo da preferência do aplicador.



CavilhasShearfix

As cavilhas são fabricadas

em cinco diâmetros (10, 12,

16, 20 e 25mm) de varão de

reforço aprovados pela

CARES B500C. As cabeças

são forjadas a quente a três

vezes o diâmetro do varão.

Os sistemas são fabricados

em praticamente qualquer

comprimento para se

adequar à profundidade da

laje, mas são normalmente

formados em incrementos de

5mm dentro da faixa de 100-

1000mm.

Cavilhas de dupla cabeça 10, 12, 

16, 20 e 25 mm de diâmetro

Rail

Instalação 'Top down'. A barra está 

ligada á armadura de reforço.

Disposição Ortogonal Disposição Radial

Componentes do sistema
O sistema Shearfix compreende as cavilhas

de dupla cabeça soldadas a barras lisas.

São fabricados de acordo com os requisitos

específicos de cada aplicação. A quantidade

de cada componente, as dimensões e

espaçamentos e o padrão de layout ao redor

do pilar são determinados por cálculo. A

Cortartec/Ancon fornecem software grátis

para calculo e projeto do sistema. (consulte

as páginas 6-7).

Identificação do produto

Cada troço de cavilhas tem um

código de identificação gerado pelo

programa de design EC2. Para

garantir que os produtos e a

documentação podem ser

cruzados, estes códigos de

referência de 16 dígitos são

utilizados ao longo do processo

desde a conceção até à instalação.

Eles aparecem na folha de resumo

do cálculo, no arquivo DXF e em

cada troço físico quando entregues

na obra.

Os troços também incluem outras 

referências, como número do pilar 

e o piso, se fornecido no momento 

da encomenda.

Os troços Shearfix são fabricados a partir de tiras de aço

com16mmdelargurax3mmdeespessuraecavilhasaté

16 mm de diâmetro e 20 mm x 5 mm nos dois maiores

diâmetros de haste. Os troços possuem extremidades

arredondadas para reduzir o risco de lesões durante o

manuseio.

O espaço entre as barras permite a passagem de

betão durante a betonagem e também permite que a

barra seja pregado á cofragem através de

espaçadores quando fixo 'de baixo para cima', isto é,

antes para todos os outros reforços.

Barras de Espaçador (Opcional)

As barras de espaçador devem ser usadas com a

fixação "de cima para baixo" na disposição

ortogonal do troço, quando os troço correm

paralelamente ao reforço T1. As barras

espaçadoras estão ligadas ao reforço T2 principal

onde é necessário elevar o nível dos parafusos

como se fossem colocados em barras T1.

A barra usada neste sistema tem um limite de

elasticidade característico de 500N / mm2. A primeira

e última cavilha de cada lote de produção é testado

internamente para assegurar que as propriedades

mecânicas corretas são mantidas

As cavilhas são soldadas ás barras nos centros

determinados pelo software da Cortartec ou por um

outro cálculo de projeto. A barra não executa nenhuma

função estrutural mas assegura o alinhamento e o

correctoposicionamentodas cavilhas dentroda laje.



Reforço de punção Shearfix

Perímetro de cisalhamento 
ineficaz

Abertura

Qualquer abertura dentro de 6d da 
face da coluna deve ser 
considerada

Aberturas na laje

Quando existem aberturas na laje dentro

de 6d da face da coluna, a secção da

laje será ineficaz e os comprimentos do

perímetro serão reduzidos. Pode ser

adicionada uma série de aberturas

retangulares em torno de cada coluna

utilizando o programa de conceção EC2

que depois calcula o reforço de anti-

punçoamento necessário.
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0.3d
to0.5d
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1.5dmax.

U1

Uout

Atensãodepunção nobetãoé calculadana face da

coluna e no perímetro de controle básico (2d da face

da coluna) para determinar se é necessário o reforço

anti-punçoamento.

Sefornecessárioumreforço,aposiçãodoperímetrode

controlo externo, ao qual o reforço de esforço de corte

não é mais necessário (uout), é então calculada. Os

troçossãodispostosparacomeçarentre0,3da0,5dda

face do pilar para dentro de 1,5d do perímetro de

controlo exterior (uout); As cavilhas intermediários são

posicionadas em centros de 0,75d. O software Ancon

assume um ponto inicial de 0,5d, embora 0.3d esteja

disponívelcomo opção.

O ponto inicial radial de 0,5d, embora 0.3d esteja

disponível, fornecerá a solução mais econômica e

troçosquepodemserdispostoscom30ºou45ºentre

eles. O espaçamento tangencial entre as cavilhas é

mantido dentro de 1,5d para cavilhas dentro do

perímetrode controlebásico (u1)e2dparapinos fora

do perímetro de controle básico; Adicionam-se troços

secundários adicionais conforme necessário para

cumpriresterequisito.

Para pilares internos, de arestas e de cantos, onde a

estabilidade lateral nãodependedaaçãodaestrutura

entre lajes e pilares e onde os vãos adjacentes

diferem em menos de 25%, os valores

recomendados daBSEN1992podem seraplicados

àcargadepunçoamentodeprojectoVEd.

Os pilares internas também podem ter momentos

aplicados em duas direções, caso em que o valor é

calculado, mas para todos os outros casos e para

todos os pilares de canto reentrantes, deve ser

introduzida a tensão de corte efetiva de projeto que

deve incluir um valor para o calculado em

conformidadecomasorientaçõesdaBSEN1992.

Informação de projeto: BS EN 1992-1-1: 2004

A concepção do reforço anti-punçoamento deve ser realizada de acordo com as recomendações 

contidas na BS EN 1992-1-1: 2004. Shearfix encontra-se de acordo BS EN 1992 também pode ser 

aplicado em estruturas projetadas de acordo com a BS 8110.
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Programa de Calculo

O  sistema Shearfixé projetado para atender às 

necessidades específicas de cada aplicação. A 

Cortartec fornece um programa de design 

gratuito para simplificar a especificação do 

sistema Shearfix.

Este programa é fácil de usar e permite que o 

projeto do sistema seja otimizado e gera uma 

folha de dados imprimível e um arquivo DXF do 

layout especificado. As soluções podem ser 

criadas para todos os tamanhos de pilar, 

formas e locais, incluindo pilares desfasados 

dos bordos e cantos.

O programa permite a análise para BS EN 

1992 (Eurocode2), BS 8110-1 e AS 3600.

Quando houver aberturas próximas da coluna, 

uma secção da laje será ineficaz e os 

perímetros terão de ser reduzidos; O programa 

de projeto EC2 permite que essas reduções 

sejam aplicadas a cada perímetro.

O programa requer as seguintes informações:

• Forma do Pilar

(Circular, rectangularou em forma de L)

• Dimensões do pilar

• Localização do pilar (interior, borda, 

canto externo, canto reentrante)

• Dimensão até á aresta da laje.

(Para pilares de canto e borda deslocadas)

• Espessura da laje

• Tipo de betão

• Tamanho e espaçamento do reforço

• Recobrimento do reforço

• Carga de cisalhamento

• Momentos aplicados

O programa  pode ser descarregado em 

www.cortartec.pt

Exemplo de uma coluna circular deslocada do 

bordo, com um plano radial

O arquivo DXF é gerado

7

A folha de dados é gerada

Exemplo de uma coluna circular deslocada do 

bordo, com um plano radial

O arquivo DXF é gerado

A folha de dados gerada



Reforço de esforço de corte Shearfix

Design e Suporte Técnico

Além do programa de projeto Shearfix mostrado na página 7, a equipe de serviços técnicos da 

Cortartec oferece apoio e suporte técnico gratuitos. Está disponível uma folha de projeto que permite 

aos engenheiros resumir os detalhes críticos do seu projeto e solicitar assistência técnica. Este 

formulário é mostrado na página 9.

Orientação para a conclusão da BS EN 1992 (EC2) Programa de calculo para garantir que recebemos todas as informações 

de projeto necessárias.

É preciso que as informações do projeto para cada pilar sejam compiladas em conjunto. Infelizmente, não podemos oferecer 

um serviço de design Shearfix baseado em conjuntos de desenhos separados; A folha de projeto na página seguinte foi 

desenvolvida para a transferência dessas informações. Após a receção das informações de projeto para cada aplicação que 

você gostaria que considerássemos, as folhas de cálculo serão devolvidas ao cliente detalhando os troços de Shearfix

necessários.

Cargas

Tenha em atenção que, embora exista um pilar na folha de desenho para momentos, estes não podem ser utilizados em 

todas as aplicações.

Para tipos de pilares diferentes, as seguintes opções estão disponíveis para especificar cargas:

Disposição dos troços
A Cortartec fornece soluções em layouts ortogonais ou radiais, por isso

lembre-se de indicar sua preferência na folha de projeto. Na ausência desta

informação, forneceremos o que consideramos ser a melhor solução, ou seja,

a mais económica para cada caso, o que inevitavelmente significará uma

mistura dos dois tipos no design global.

Reforço
Indique o diâmetro e o espaçamento do reforço da laje. Se estiver a ser

utilizado reforço adicional, forneça ambos os tamanhos, por exemplo, para

reforço principal de espaçamentos de Ø16mm a 200mm, além de reforço

adicional de espaçamentos de Ø20mm a 200mm, por favor escreva 16 + 20

@ 200.

Distâncias do bordo

As distâncias do bordo são restritas a três vezes a profundidade efetiva onde

a profundidade efetiva é:

Tipo de Coluna Opções de especificação de carga para EC2

Interior Especifique VEd e momentos or Especificar VEd com fator de ajuste of 1.15   of      EspecifiqueVeff

Beira - Especificar VEd com fator de ajuste of 1.14         or Especifique Veff

Canto - Especificar VEd com fator de ajuste of 1.5 or EspecifiqueVeff

Canto reentrante - - Especifique Veff
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Procedimento de instalação
Ancon Shearfix é rápido e simples de instalar.

Pode ser montado de cima para baixo (depois de todos os

outros reforços) ou de baixo para cima (antes de outros

reforços).

‘Topdown’ Fixação

• Fixar todos os reforços principais na posição

• Coloque os trilhos Shearfix em volta da coluna até o

layout detalhado nos desenhos de trabalho, passando

os pinos através da grade de reforço e descansando os

trilhos de suporte na camada superior de reforço. Use

barras de espaçamento quando necessário em layouts

ortogonais - veja a página 5 para detalhes

• Amarrar os trilhos com o fio ao reforço principal e verter

o betão

‘Bottomup’ Fixação
• Amarrar os trilhos com fio a espaçadores de

concreto para manter a cobertura

• Coloque as unidades de trilho e espaçador ao redor

da coluna para o layout detalhado nos desenhos de

trabalho

• Martelo prega através da abertura em trilhos para

fixar o sistema para cofragem

• Fixar o reforço principal na posição e verter o betão

tomando cuidado para não deslocar os pregos

Fixação ‘Top down’

Fixação ‘Bottom up’

Layouts na Ortagonal

Arranjos Rail típicos

Shearfix é adequado para todas as formas de colunas e locais. Alguns dos arranjos típicos são mostrados aqui

Layouts Rafial

Reforço de esforço de corte Shearfix



Masonry Support 

Systems  Lintels

Masonry Reinforcement  

Windposts and Parapet 

Posts  Wall Ties and 

Restraint Fixings  Channel 

and Bolt Fixings

Tension and Compression 

Systems  Insulated Balcony 

Connectors  Shear Load

Connectors

Reforço de cisalhamento Shearfix

Reinforcing Bar Couplers  

Reinforcement Continuity 

Systems  Stainless Steel 

Fabrications  Flooring and 

Formed Sections  Refractory

Fixings
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