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Els connectors Geoconnect®, primers connectors estructurals certificats a 
Europa amb el marcatge CE, emès per l’ITeC  

 

 Els connectors Geoconnect® LL de l’empresa Steel For Bricks són els primers connectors 
estructurals que aconsegueixen el marcatge CE a Europa. L’ITeC ha elaborat el document de 
referencia ETA 16/0064, que ha fet posible la certificació europea del mateix  

 A més, l’ITeC ha emès el DAU 15/096 per als connectors Geoconnect® LL i el DAU 15/095 per als 
connectors fixes Geoconnect® MP, documents que aborden els aspectes de projecte i execució 
dels sistemes de connexió d’acord amb la reglamentació espanyola  

 Amb aquestes certificacions, Steel For Bricks ofereix al mercat solucions per a la connexió 
d’elements estructurals amb prestacions contrastades a nivell europeu, acompanyades dels 
criteris de projecte i execució necessaris per a l’assegurament de les prestacions del producte a 
les obres  

Steel For Bricks ofereix les següents possibilitats de connexió estructural:  

Geoconnect® LL  

(ETA 16/0064 y 

DAU 15/096) 

 

Connector per a la transmissió d’esforços tallants entre elements estructurals de formigó: 

lloses, lloses i bigues o suports, i entre murs, creant un junt de dilatació a la unió. 

 

 

 

(*) Exemple de substitució de solucions amb doble pilar per connector Geoconnect® LL en 

junta de dilatació (connexió amb possibilitat de moviment). 

Geoconnect® MP 

(DAU 15/095) 
 

Connector per a la transmissió d’esforços tallants entre bigues, lloses o forjats a murs o 

suports de formigó, sense desplaçament relatiu entre ells. 

 

 

 

(*) Exemple de substitució de mènsula per connector Geoconnect® MP entre forjat i mur 

(connexió fixa)  

 

Descripció dels connectors Geoconnect® LL 

Són dispositius d’enllaç que transmeten esforços tallants entre lloses, lloses i bigues o suports, i entre murs, 
creant una junta de dilatació a la unió. S’utilitzen en substitució de les solucions a mitja fusta o amb doble pilar, 
amb la conseqüent reducció de la complexitat i del cost de la unió.  

Els connectors Geoconnect® LL estan formats pels següents components: 

 Component Mascle: tija de connexió i reforç fixe de la tija  

http://www.steelfb.com/
http://itec.es/certificacion/ete/files/16/0064
http://itec.es/certificacion/dau/files/15/096
http://itec.es/certificacion/dau/files/15/095
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 Component Femella: beina de desplaçament que inclou un tap, un reforç fixe de la beina i una placa 
perforada per clavar  

Es presenten dos tipus de connectors Geoconnect® LL segons els graus de llibertat que admet: 

 Connector d’un grau de llibertat: amb desplaçament de la tija en direcció axial al llarg de la beina i 
desplaçament impedit en el pla perpendicular a l’eix del connector  

 Connector de dos graus de llibertat: amb desplaçament de la tija en direcció axial al llarg de la beina i en 
direcció al pla perpendicular a l’eix del connector  

Les variants dels connectors arriben al material de la tija, que pot ser d’acer inoxidable o galvanitzat en funció 
de la protecció desitjada davant la corrosió, i al diàmetre de la tija -sis dimensions entre 20mm i 40mm-, que 
permet ajustar el producte a les condicions de càrrega i geometria dels elements estructurals que connecten. 
L’ample nominal de junta entre elements constructius per a cada diàmetre de connector varia entre 0 i 60 mm.   

Descripció dels connectors Geoconnect® MP 

Són dispositius d’enllaç que transmeten esforços tallants entre lloses, bigues o forjats i murs, pilons o suports 
de formigó armat sense desplaçament relatiu entre ells. L’ús dels connectors Geoconnect® MP evita la 
necessitat de disposar mènsules al mur, piló o suport pel recolzament de la llosa, biga o forjat.  

A més, s’utilitzen connectors Geoconnect® MP a les connexions següents: lloses de rampa a pilars, lloses de 
cimentació a murs pantalla, entre murs situats en el mateix pla i entre lloses o forjats de pis a murs pantalla de 
pilons quan s’interposa una barrera d’impermeabilització entre ells. 

Els connectors Geoconnect® MP estan formats pels següents components: 

 Component Mascle: tija de connexió i reforç de la tija  

 Material de reblert: resina o morter sense retracció 

Els connectors Geoconnect® MP presenten les mateixes variants que els connectors Geoconnect® LL. 

 
Us de connectors Geoconnect® 

a la construcció del Centre 
Logístic de Pepsi a l’Arabia 
Saudita.  
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Avaluació realitzada 

S’ha avaluat experimentalment el comportament mecànic dels connectors, especialment en el que es refereix a 
la validació del model de càlcul empleat en la determinació de la resistència davant l’esgotament per flexió de 
vora, d’acord amb els criteris de la guia europea de referencia, ETAG 030-1: Dowels for structural joints. Part 1: 
General. 

Per a l’elaboració del DAU Geoconnect® MP, i en absència d’un mètode de referencia aplicable, s’ha 
desenvolupat i validat experimentalment un model teòric per a la comprovació de l’esgotament per plastificació 
de la tija o per compressió local del formigó en els murs o pilons en els que es recolzen els connectors  
Geoconnect® MP.  

Així mateix, s’han desenvolupat taules d’ús que inclouen els valors de les prestacions estructurals dels dos 
connectors en funció de les possibles variables.  

L’ATE (Avaluació Tècnica Europea) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions 
d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ATE és 
elaborada per l’ITeC com a OAT-Organisme d’Avaluació Tècnica i s’aprova en el context de l’EOTA- European 
Organisation for Technical Assessment. 

 

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions 
d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives 
definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil.  El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme 
autoritzat per a la concessió del DAU, en tant que avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes 
innovadors. 

El text integre actualitzat de l’ETA 16/0064 pot ser consultat a itec.cat/certificacio/ate, i dels DAU  
DAU 15/095 i DAU 15/096 a itec.cat/certificacio/dau. 

 

Contacte: 

Mercè Rius Almoyner 

Cap del Departament de Comunicació 

ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

Wellington 19 - ES08018 Barcelona · T 93 309 34 04 

mrius@itec.cat – http://www.itec.cat 
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