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Resum 

El present informe descriu el procés seguit per desenvolupar un punt de llum utilitzant tecnologia 

LED. El producte solució està pensat com un element per a mobiliari urbà i busca un marcat caràcter 

ornamental i estètic. L’objectiu principal és dissenyar una estructura ornamental modular que pugui 

incorporar un sistema LED per realitzar efectes de canvi de color. 

En un primer moment es defineix el problema i es realitza un anàlisi d’antecedents. Així es 

determinen a quins usuaris afecta aquest producte i quins requeriments o sol·licituds hi poden tenir. 

A partir d’aquí es generen alternatives de solució pels diversos elements i sistemes que componen 

l’estructura. Es tenen en compte els diferents materials ha utilitzar i les possibles configuracions del 

punt de llum. I seguidament s’avaluen les diferents alternatives proposades amb uns criteris 

mediambientals, tècnics, econòmics i socials. Així s’ha pogut presentar una proposta final de solució. 

El disseny final incorpora els plànols de totes les peces que conformen l’estructura, com també les 

seves característiques tècniques i els materials i processos de fabricació utilitzats. També inclou el 

sistema lumínic que permet generar els efectes de canvi de color. Concretament es descriuen els 

elements que conformen els mòduls LED i els components elèctrics necessaris per poder-los regular i 

controlar correctament. A més, s’exposen les diferents variacions lumíniques que es poden obtenir. 

La descripció del producte solució conclou amb una relació de les operacions a seguir pel muntatge i 

manteniment del punt de llum. 

Per acabar, es detalla en forma de pressupost els costos de material i fabricació de diverses versions 

del producte final. També es planteja el cost per instal·lar un conjunt de punts de llum en una 

aplicació concreta, com és un parc públic. I finalment s’avaluen les implicacions ambiental que es 

generarien al llarg del cicle de vida d’aquesta instal·lació. 
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1. Introducció 

La relació entre el projectes d’il·luminació ornamental i l’enginyeria sovint ha estat distant. Doncs, 

per una banda es centra més en una vessant estètica i per l’altre es prima més l’eficiència del 

producte solució. Actualment però, els LED poden ajudar a unir aquests dos conceptes. 

Des de fa anys la tecnologia LED està agafant més protagonisme com a fonts de llum. Les seves 

qualitats com l’alta eficiència de colors, la llarga vida útil i el baix manteniment són essencials en 

aquesta aplicació. Cada cop es troben al mercat més productes que utilitzen aquesta tecnologia. 

Doncs, els sistemes d’ il·luminació, regulació i control permeten una gran variabilitat d’aplicacions. En 

aquest projecte es pretén donar sortida a un tipus de mòdul LED ja que poden donar un dinamisme i 

efectes de canvis de color molt vistosos al punt de llum.  

1.1. Objectius del projecte 

El projecte busca desenvolupar una estructura modular que incorpori mòduls LED. Així es pretén que 

el conjunt sigui punt de llum ornamental amb la possibilitat de fer canvis de color. L’estructura 

resultant ha de permetre realitzar diverses configuracions. De manera que es pugui variar l’alçada i 

l’amplada amb uns límits establerts. Amb tot això s’intenta crear una estructura per omplir espais 

urbans de volum i color. Ja siguin jardins o glorietes, com places o passeigs, es pretén que el punt de 

llum sigui un element per senyalitzar o renovar aquestes zones. 

1.2. Abast del projecte 

El disseny final inclou les característiques tècniques, els materials i processos de fabricació utilitzats 

per totes les peces que conformen l’estructura. Descriu tots els components necessaris per governar 

les funcions lumíniques i es presenten 3 models diferenciats del punt de llum. 

També s’analitzen els costos de fabricació i instal·lació, com els efectes ambientals del punt de llum. 

Finalment s’inclouen uns annexos complementaris i els plànols de tots els components que 

configuren el producte solució. 
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2. Anàlisi d’antecedents 

2.1. Introducció 

El següent capítol recopila informació sobre les persones que entraran en contacte amb el punt de 

llum en estudi. Aquest procés considera les diferents etapes de disseny. Així, es restringeix el 

producte segons les necessitats dels usuaris i les característiques de l’entorn d’aplicació. 

Finalment, es fa una recerca al mercat sobre solucions existents, de tal manera que combinin 

mobiliari urbà i tecnologia LED. Entre d’altres aspectes, es centra tant en la forma i materials de 

l’estructura com el sistema d’il·luminació utilitzat. Llavors es poden restringir les característiques que 

ha de complir el producte solució. 

2.2. Anàlisi d’usuaris i anàlisi de funcions 

2.2.1. Introducció 

El tipus d’usuaris varia segons la relació que poden tenir amb el projecte en estudi. Aquesta relació 

ve determinada per les diferents fases del cicle de vida del punt de llum. Així, tant si es considera la 

fase de fabricació, distribució, instal·lació, consum, manteniment, o desmanegament, cada usuari 

que intervé té exigències o requeriments que ha d’englobar el producte solució. 

2.2.2. Tipus d’usuaris 

Les persones que tenen un major contacte amb el producte solució són les que hi circulen prop, ja 

sigui a peu o amb algun tipus de vehicle. Aquests usuaris requereixen unes certes característiques 

estètiques, de confort i seguretat al punt de llum tant de dia com de nit.  

Dins d’aquesta fase de consum, s’inclouen les persones que viuen prop del lloc d’instal·lació del punt 

de llum. És important reduir els efectes d’enlluernament i la contaminació lumínica, segons dicta la 

normativa establerta. També es considera el ciutadà incívic. Per això cal prevenir i minimitzar els 

danys dels possibles actes incívics. 

L’Administració local és l’encarregada d’adquirir el producte solució. A part del compliment de la 

normativa vigent, també exigeix que el punt de llum sigui econòmicament viable. Dins l’àmbit de 
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l’administració, també es considera el personal de gestió de l’enllumenat i el personal de 

manteniment. Llavors, cal facilitar les tasques d’aquests dos grups d’usuaris, i també permetre una 

comunicació fiable entre ells. Així, es pot saber si un element instal·lat necessita alguna reparació. 

Finalment, es considera el personal de fabricació i d’instal·lació. En aquest cas, el nombre de 

components utilitzats i el tipus de materials són importants per simplificar la producció del punt de 

llum. També cal permetre un ràpid i fàcil muntatge, així com el seu desmantellament.  

2.2.3. Funcions 

Les sol·licituds o requeriments dels usuaris es tradueixen en funcions que ha de complir el projecte 

en estudi. A continuació es detallen les funcions considerades formades per un verb i un 

complement. També s’inclou els usuaris que les originen i un criteri per avaluar-les. Així es pot 

determinar fins a quin punt el producte solució satisfà les sol·licituds de cada tipus d’usuari. 

Usuari Id. 
Funció 

Criteri avaluació 
Verb Complement 

Vianants F1 Millorar Paisatge urbà 
Formes i efectes de color 
utilitzats 

Vianants F2 Permetre Models personalitzats Nombre de formes possibles 

Residents F3 Evitar Enlluernament 
Normativa contaminació 
lumínica 

Personal de 
fabricació 

F4 Simplificar Producció 
Mètodes de fabricació 
considerats 

Personal de 
distribució 

F5 Facilitar Transport 
Pes i volum dels components 
baix 

Personal 
d’instal·lació 

F6 Facilitar Instal·lació Número de components baix 

Personal 
d’instal·lació 

F7 Permetre Desmantellament Desmuntatge total o parcial 

Personal de 
manteniment 

F8 Facilitar Recanvi Reparació ràpida 

Personal de 
manteniment 

F9 Minimitzar Manteniment Components utilitzats 

Administració local F10 Ser Econòmic 
Materials i nombre de 
components utilitzats 

Personal de gestió F11 Detectar Incidències 
Sistema de control/gestió del 
punt de llum 

Personal de gestió F12 Regular 
Funcionalitats 
lumíniques 

Sistema de control/gestió del 
punt de llum 

Ciutadà incívic F13 Prevenir  Actes vandàlics Formes utilitzades 
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Ciutadà incívic F14 Minimitzar Danys Materials i tractaments utilitzats 

Tots els usuaris F15 Garantir Seguretat Compliment normativa 

Tots els usuaris F16 Ser Sostenible Disseny per al reciclatge 

Taula 2.1. Funcions generades pel projecte en estudi 

2.3. Anàlisi de l’entorn 

2.3.1. Introducció 

El punt de llum està pensat que s’instal·li en entorns urbans. El seu caràcter ornamental permet 

renovar espais com jardins, places o passejos. També es considera el seu ús per senyalitzar elements 

de la via pública com glorietes i separacions entre carrils. Aquest producte també es contempla en 

l’àmbit privat. La possibilitat de generar models, que combinin diverses formes i colors, pot facilitar 

l’acceptació del projecte en estudi. En d’altres llocs, es podria instal·lar en hotels, jardins particulars o 

centres d’oci. 

2.3.2. Possibles ubicacions 

Les glorietes són espais d’ordenació vial que s’utilitzen en la majoria de pobles i ciutats. 

Tradicionalment s’ha utilitzat àrees verdes o diversos monuments per embellir aquest llocs. El punt 

de llum en consideració pot donar un major atractiu i millorar la senyalització d’aquests espais. 

 

Figura 2.1. Glorieta d’ordenació vial 

Les àrees verdes o passejos marítims es poden beneficiar del projecte en estudi, ja que dóna la 

possibilitat de renovar-los degut al deteriorament que pateixen amb el temps. En espais de nova 

construcció el punt de llum pot encaixar perfectament, doncs es contempla que pugui adoptar 
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diferents formes. D’aquesta manera la combinació dels punt de llum ornamentals amb els vials, el 

mobiliari urbà i l’arbrat pot millorar l’atractiu i la sensació de confort que els diferents usuaris tenen 

d’aquests espais. 

 

Figura 2.2. Àrea verda en un entorn marítim 

En altres àmbits, la incorporació de diversos punt de llum pot augmentar l’encant que els vianants 

perceben dels espais públics. Les places són llocs de convivència i integració dels ciutadans. Es 

contempla que la implantació d’aquest projecte pot significar que els usuaris gaudeixin més 

d’aquests entorns. 

 

Figura 2.3. Plaça pública d’una ciutat 

En espais privats, com jardins d’hotels, el punt de llum pot donar noves opcions per la seva 

decoració. Els efectes de canvi de color i disposar de diferents versions d’aquest mateix producte, 

permeten personalitzar l’entorn segons les preferències de cada usuari. 
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Figura 2.4. Jardí interior d’un hotel 

Finalment, els diferents entorns on es considera la implantació del punt de llum posen de manifest 

que el producte solució ha de complir els requisits següents [1]:  

• Resistència a l’ús i l’ús extrem (vandalisme). 

• Resistència a les radiacions solars i als canvis diferenciats de temperatura. 

• Resistència a la corrosió per la pluja o per la proximitat amb ambient marins. 

• Resistència a la brutícia i a la contaminació atmosfèrica. 

2.4. Solucions existents  

2.4.1. Introducció 

La il·luminació arquitectònica està present en diversos àmbits de l’entorn urbà. Aquest apartat recull 

algunes possibilitats existents al mercat per aquest sector. Així es poden analitzar els materials i els 

sistemes d’il·luminació utilitzats per tal de trobar una bona solució pel projecte en estudi. 

2.4.2. Il·luminació decorativa i de senyalització 

L’aplic Macaya de SANTA & COLE és un disc encastable que s’utilitza com a llum de posició urbana o 

il·luminació translúcida. Els mòduls contenen LEDs SMD, cosa que significa que aquests dispositius es 

munten sobre una superfície mitjançant una resina semirígida. El frontal és de fosa d’alumini amb 

una protecció antioxidant. El difusor és de policarbonat i els cargols de subjecció estan fabricats amb 
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acer inoxidable. Aquest element es pot encastar en superfícies com el formigó, l’obra vista o les 

rajoles. [2] 

 

Figura 2.5. Aplic Maya de SANTA & COLE. Font: www.santacole.com 

ESCOFET presenta un element format per una prisma de formigó que al llarg de la seva alçada conté 

diferents canvis de relleu. Un projector, situat a la base del conjunt, permet visualitzar diferents 

textures i ombres. Tot el conjunt va ancorat al paviment mitjançant cargols. Aquesta estructura 

s’utilitza per senyalitzar espais o delimitar recorreguts urbans. [3] 

 

Figura 2.6. Llum-i d’ESCOFET. Font: www.escofet.com 

El Twig plàstic (ESCOFET) és un seient que es pot utilitzar en espais interiors com exteriors. Es fabrica 

amb polietilè de baixa densitat (LDPE) de color translúcid i el seu interior incorpora mòduls LED. La 
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llum pot ser en color blanc o en el sistema RGB per oferir efectes de canvi de color. Les seves 

possibilitats de connexió i modulació ofereixen nous punts de trobada a l’entorn urbà. [4] 

 

Figura 2.7. Twig plàstic d’ESCOFET. Font: www.escofet.com 

La següent solució, desenvolupada per HESS, està pensada per il·luminar murs i façanes. Utilitza LEDs 

d’alta potència amb tecnologia RGB. Els LEDs s’engloben dins una carcassa de polièster en mòduls de 

6 unitats. Cada mòdul es col·loca al llarg de l’element que es vol il·luminar i es pot connectar de 

forma independent o en sèrie. D’aquesta manera, amb el sistema LEDIA FP es possible configurar 

diversos programes que s’ajustin al lloc d’aplicació i segons les preferències del client. [5] 
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Figura 2.8. Sistema LEDIA FP de HESS. Font www.hess.eu 

La farola Lampelunas (SANTA & COLE) utilitza una sèrie de projectors i pantalles reflectants per 

il·luminar l’espai públic. La columna, que està inspirada en una forma arborescent, està fabricada 

amb acer galvanitzat i té un gruix de 9 mm. Les pantalles reflectores també són d’acer i tenen un 

gruix de 3 mm. Cada projector, de fosa d’alumini, conté una làmpada i els equips auxiliars pel seu 

control. Aquest farola d’il·luminació indirecta es presenta en dos formats. El primer, d’una alçada de 

9 metres conté 3 projectors i 3 pantalles, i té un pes de 600 kg. El segon té una alçada de 12 metres, 

6 projectors i 6 pantalles. El pes total d’aquest conjunt és de 870 kg. [2] 

 

Figura 2.9. Farola Lampelunas de SANTA & COLE. Font: www.santacole.com  



Desenvolupament d’un punt de llum ornamental utilitzant tecnologia LED Pàg. 17 

 

 

3. Reglaments i normativa associada 

3.1. Publicacions consultades 

Al llarg de les diferents etapes d’aquest projecte s’ha seguit diverses normatives per determinar els 

paràmetres que defineixen el punt de llum. Les seves característiques estructurals, elèctriques i 

lumíniques han de complir la legislació vigent per tal que aquest projecte no pugui significar un perill 

per les persones que hi interactuïn o un perjudici excessiu a l’entorn del punt de llum. La relació de 

les publicacions consultades és la següent: 

• REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació (CTE) 

o Document bàsic. Seguretat estructural (DB SE) 

o Document bàsic. Accions en l’edificació (DB SE-AE) 

o Document bàsic. Acer (DB SE-A) 

• REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a 

baixa tensió (REBT) 

o Instrucció tècnica complementària. Instal·lacions d’enllumenat exterior (ITC-BT-09) 

• REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 

complementàries EA-01 a EA-07 

• REIAL DECRET 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la Instrucció del formigó 

estructural (EHE-08) 

• LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn 

• Norma UNE-ENV 1991-2-4:1998, Accions en estructures. Accions del vent 

• Requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior. 

Comitè Espanyol d’Il·luminació 
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4. Disseny conceptual 

4.1. Introducció 

El disseny conceptual és un pas necessari per obtenir el producte solució. Parteix dels requeriments 

dels usuaris considerats i l’anàlisi de l’entorn d’aplicació. A partir d’aquí, es defineixen quins 

components configuren el punt de llum i els materials a utilitzar. 

Aquest capítol explica l’origen del concepte de punt de llum ornamental en estudi. Tot seguit 

s’estableixen els components i sistemes que l’integren. Aquests elements han de complir les 

especificacions obtingudes de l’anàlisi d’antecedents. Finalment es realitza un estudi d’alternatives 

per la columna de suport i els discos de l’estructura en estudi. 

4.2. Conceptualització del punt de llum 

4.2.1. Abstracció del disseny 

El punt de llum s’inspira en els arbres ornamentals presents als pobles i ciutats d’arreu. L’arbrat urbà 

compleix amb diverses finalitats com: delimitar zones, proporcionar aïllament o crear barreres 

visuals, protegir del vent, del sol o del soroll, embellir o fer ombra a espais d’oci, etc. Però també té 

associats tota una sèrie de valors ambientals, socials i biològics. Els arbre regulen tèrmicament les 

ciutats i consumeixen part del seu CO2. També s’identifiquen amb punts de trobada, transmeten 

salut i benestar, contribueixen a la biodiversitat i afavoreixen l’avifauna. 

En aquest punt es fa menció que el projecte en estudi només intenta englobar el caràcter estètic dels 

arbres ornamentals. Es considera doncs la gran varietat d’espècies utilitzades en el disseny urbà, que 

dóna diferents tipus de formes i volums a l’espai públic. A més, les seves fulles tenen diverses 

tonalitats que varien segons l’època de l’any. 

Amb tot això, es concep un punt de llum constituït per una columna de suport i una sèrie de discos 

paral·lels al terra. Aquests discos, que es situen al llarg de la columna, poden variar el seu diàmetre i 

el seu gruix. Així li donen cos i volum, i també, possibilita l’obtenció de models segons la seva forma 

de col·locació. L’espai que es genera entre disc i disc conté els mòduls LED per realitzar els efectes 

lumínics de canvi de color. 



Pàg. 20  Memòria 

 

 

Finalment, les figures següents mostren dues siluetes esquemàtiques del punt de llum. S’obtenen a 

partir de l’arbre de l’amor (Cercis siliquastrum) i el pollancre blanc (Populus alba). 

 

Figura 4.1. Esquema del punt de llum basat en l’arbre de l’amor (Cercis siliquastrum) 

 

Figura 4.2. Esquema del punt de llum basat en el pollancre blanc (Populus alba) 

4.2.2. Components i sistemes que integren el punt de llum 

Aquest apartat inclou una relació de tots els elements que configuren el punt de llum i que són 

necessaris pel seu funcionament. Es fa una descripció genèrica de tots aquests components, 

destacant les seves principals característiques i les funcions que tenen que complir. També es mostra 

la relació existent entre tots ells, de tal manera que permet anar perfilant el producte solució. La 

figura 4.3 engloba aquest conjunt de components i sistemes que integra el punt de llum. 
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Figura 4.3. Relació entre els components i sistemes del punt de llum 

Les característiques de tots aquests elements són les següents: 

• Columna. S’encarrega de suportar totes les accions que rep el punt de llum. Facilita 

l’acoblament dels discos i permet la connexió dels components elèctrics. Inclou els equips 

auxiliars de control. 

• Discos. Donen  volum al punt de llum. Tenen instal·lats els mòduls LED. 

• Mòduls LED. Realitzen els efectes de canvi de color. És necessari una correcta col·locació 

entre els discos per facilitar la difusió lumínica.  

• Sistemes de connexió elèctrica entre la xarxa i el punt de llum. Gestiona els efectes lumínics 

del conjunt i permet avaluar els seu correcte funcionament.  

• Sistema de fixació de la columna. Ancora l’estructura al paviment. Depèn del tipus de 

columna. 

• Equips auxiliars de control. Regulen el funcionament dels mòduls LED. Són comandats pel 

personal de gestió del punt de llum. 
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• Sistema d’unió entre la columna i els discos. Fixa els discos i ha de permetre variar la 

separació entre ells. 

• Sistema de connexió elèctrica dels mòduls LED. Cada mòdul es connecta als equips auxiliars 

de control. Pot ser de forma individual o agrupada. 

• Sistema de fixació dels mòduls LED. Ha de permetre la correcta instal·lació i manteniment 

dels mòduls. 

4.3. Alternatives per la columna de suport 

La columna del punt de llum compleix una funció estructural. Per tant, el material amb que es fabrica 

ha de resistir altes sol·licitacions. També ha de permetre el mecanitzat per incorporar amb facilitat 

els discos i els equips auxiliars. A més, igual que tota l’estructura en conjunt, el seu caràcter estètic és 

important. Cal que suporti les inclemències de l’entorn d’aplicació i també que compleixi totes els 

requeriments anteriors de la manera més econòmica. 

A continuació es presenten diverses columnes de suport i posteriorment són avaluades. La figura 4.4 

mostra les 4 propostes considerades.  

 

Figura 4.4. Propostes plantejades per la columna de suport 

El mètode de comparació és la taula multi criteri ponderada, que és el que es considera oportú en 

aquesta etapa de disseny. La taula que ve a continuació mostra els resultats obtinguts. 
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 A B C D 

Criteri Pes Valor V.P. Valor V.P. Valor V.P. Valor V.P. 

Resistència mecànica 5 5 25 4 20 5 25 3 15 

Mecanitzat 4 5 20 3 12 3 12 3 12 

Estètic 2 3 6 3 6 4 8 5 10 

Econòmic 3 4 12 4 12 3 9 2 6 

Resistència a l’entorn 4 3 12 5 20 3 12 4 16 

TOTAL  75  70  66  59 

Observacions: La cel·la pes indica la importància atorgada a cada criteri i té un valor màxim de 5 i un 
mínim de 1. El valor de cada alternativa representa si compleix molt favorablement un criteri (5) o 
desfavorablement (1). El valor ponderat (V.P.) resulta de la multiplicació del pes de cada criteri pel 
seu valor unitari. Llavors es suma el conjunt de valors ponderats per cada alternativa a fi d’obtenir 
l’opció que compleix més satisfactòriament tots els criteris establerts. 

Taula 4.1. Comparació de les alternatives estudiades per la columna del punt de llum 

A partir de les dades exposades a la taula 4.1. es conclou que l’opció més valorada és la columna amb 

tub circular d’acer. Per tant, aquesta alternativa és la que s’utilitza per desenvolupar el punt de llum. 

4.4. Alternatives pels discos del punt de llum 

L’apartat següent presenta dos alternatives estudiades per conformar els discos. La finalitat principal 

d’aquests és possibilitar la generació de diversos models del punt de llum. Per tant, s’han de poder 

fabricar amb facilitat en forma de lloses circulars de diferent gruix i diàmetre. També han de ser prou 

resistents per suportar totes les accions considerades en aquest projecte.  

La resposta lumínica del material ha de ser bona per transmetre correctament els efectes de canvi de 

color. A més, han de suportar les inclemències de l’entorn i resistir el pas del temps. Amb totes 

aquestes consideracions, a continuació s’avaluen les dos propostes considerades per decidir el 

material dels discos del punt de llum. 

Formigó arquitectònic 

El formigó és un material de construcció que permet una gran varietat de formes i textures. També té 

la possibilitat d’incorporar pigments i admet diversos tractaments superficials per obtenir colors i 

textures diferents. La taula 4.2. mostra les seves propietats mecàniques i algunes característiques 

destacades. 
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Mòdul d’elasticitat 30000 MPa 

 

Resistència a la compressió 25 MPa 

Resistència a la tracció 0,045 MPa 

Resistència a la flexo-tracció 4 MPa 

Resistència a esforç tallant 0,79 MPa 

Densitat 2.300 kg/m3 

Font: www.preinco.com Font: www.Escofet.com 

� Facilitat per adaptar-se a diferents formes de disseny 

� Gran implantació en l’àmbit del disseny de mobiliari urbà 
� Densitat elevada 

Taula 4.2. Propietats destacades del formigó arquitectònic 

Ciment-Fusta 

És un material compost d’una mescla de partícules de fusta i ciment Portland. El procés de fabricació 

consisteix en la compactació i l’assecat de la mescla. La composició admet ciments de diferents 

tonalitats, de manera que el producte final presenta diversos colors. Algunes de les seves 

característiques es recopilen a la taula següent. 

Mòdul d’elasticitat 6000 MPa 

 

Resistència a la compressió 40 MPa 

Resistència a la tracció 0,6 MPa 

Resistència a la flexo-tracció 10,5 MPa 

Resistència a esforç tallant 1 MPa 

Densitat 1350 kg/m3 

Font: www.viroc.pt 

� Baixa densitat 

� Es pot treballar i mecanitzar de forma similar a la fusta 

� 
Aquest material es serveix amb panells de diferent gruix degut al procés de fabricació. 
Dificultat per obtenir formes arrodonides o amb certa complexitat. 

Taula 4.3. Propietats destacades del ciment-fusta 

Les propietats mecàniques del ciment-fusta són millors que les del formigó. En ambdós casos la 

resistència ambiental compleix els requisits del present projecte. Però el que es valora més en 

aquesta comparació és la major conformabilitat del formigó. La tecnologia de processament del 

formigó actualment és més extensa i permet una varietat de productes més diversa que el ciment-

fusta. Per tant, el material idoni per fabricar els discos del punt de llum és el formigó arquitectònic. 
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5. Dimensionament de l’estructura i models 

plantejats 

5.1. Introducció 

Una vegada obtinguts els materials de dos elements bàsics de l’estructura, com són els discos i la 

columna, es procedeix a determinar les dimensions màximes del conjunt. El punt de llum es projecta 

com un element urbà a escala humana, per tant, les seves dimensions es limiten per obtenir unes 

proporcions raonables. 

Els següents apartat expliquen el mètode per restringir l’amplada i alçada que es considera pel 

projecte en estudi. També es mostra quin tipus de discos de formigó es consideren, segons el seu 

gruix i diàmetre. Finalment, es presenten les formes d’uns models definitius pel punt de llum. 

5.2. Dimensions màximes de l’estructura 

5.2.1. Introducció 

El següent apartat inclou un estudi de les accions sobre el punt de llum i l’efecte que aquestes tenen 

sobre la columna que suporta els discos de formigó. Es valoren diverses configuracions segons el 

tipus i alçada de la columna, el pes i el volum ocupat pels discos. D’aquesta manera s’obtenen una 

força vertical i horitzontal que actuen a l’extrem superior de la columna. Així es determina quines 

configuracions màximes compleixen els criteris de resistència i deformació establerts per les 

normatives.  

5.2.2. Metodologia de càlcul 

La configuració màxima de partida escollida es mostra a la figura 5.1. Per tal de facilitar els càlculs, 

l’estructura del punt de llum s’assimila a un model simplificat. Es considera que el conjunt de discos 

de formigó és suportat per una base tubular cilíndrica d’acer. Aquests discos es reparteixen al llarg 

d’una alçada h i estan limitats per una superfície cilíndrica de diàmetre D. 
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Figura 5.1. Model de partida per dimensionar el punt de llum. Cotes en mil·límetres 

El model de càlcul es basa en una columna encastada per un extrem i lliure per l’altre. La columna 

d’acer té un diàmetre exterior de 150 mm i un gruix de 5 mm. La força vertical que s’aplica al seu 

extrem correspon al pes propi i a una acció variable com és la neu. El seu valor màxim de càlcul és 50 

kN (De forma orientativa, el pes de 10 discos de formigó d’una densitat de 2300 kg/m3, amb 2000 

mm de diàmetre i 50 mm de gruix és de 49 kN un cop aquesta acció és majorada segons el Codi 

Tècnic de l’Edificació, CTE). Els coeficients de seguretat per majorar aquestes accions estan inclosos a 

la taula 4.1 del DB SE del CTE. 

La força horitzontal prové de l’acció del vent sobre el punt de llum. Per calcular-la es suposa que els 

seus discos es comporten aerodinàmicament com un cilindre que engloba tot el seu conjunt. Per 

tant, segons la configuració màxima, la força del vent es calcula sobre un  cilindre de 2 m de diàmetre 

i 2,5 d’alçada, i està situat a 1,5 m del nivell de terra. Es menysprea l’acció del vent sobre la columna 

per les seves reduïdes dimensions i estar col·locada arran de terra. 

Aquesta força horitzontal, que s’aplica al centre de gravetat del cilindre, té un valor de 4500 N un cop 

majorada. Utilitzant la regla de la palanca és situa l’acció a l’extrem superior de la columna. I 

finalment s’obté una força horitzontal de referència de 8000 N. 

En aquest punt es plantegen tres casos diferents amb columnes d’ 1,5, 1 i 0,5 metres d’alçada i totes 

elles de 5 mm de gruix. Per cada columna es realitzen diverses simulacions, segons diverses 
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combinacions de força horitzontal i vertical, per tal de determinar quines dimensions màximes pot 

suportar segons la normativa establerta. 

A l’Annex A es detalla el procés seguit per obtenir les configuracions màximes del punt de llum. 

També inclou la normativa seguida per determinar les accions i es presenten els resultats parcials 

obtinguts per aquest projecte. L’apartat següent detalla els límits dimensionals del punt de llum. 

5.2.3. Configuracions màximes 

La figura 5.2 indica les dimensions màximes que pot tenir el punt de llum segons l’alçada de columna 

que es considera. La regió de color groc mostra el volum que pot assolir el cilindre superior si es 

maximitza la seva alçada. En canvi, la regió verda indica el volum màxim si es prioritza el diàmetre del 

cilindre. El volum de color blau representa el cilindre que optimitza la seva alçada i diàmetre, i que 

alhora permet que la columna de suport compleixi els requeriments sobre resistència i deformació.  

 

Figura 5.2. Dimensions màximes que pot assolir el model segons l’alçada de la columna de suport 

La reixeta té una separació de 500 mm i es considera h l’alçada del cilindre superior i D el seu 

diàmetre. Per tant, les dimensions màximes per les tres configuracions són: 

• Columna amb z0 = 1500 mm: h = 1800 mm i D = 900 mm 

• Columna amb z0 = 1000 mm: h = 2100 mm i D = 1100 mm 

• Columna amb z0 = 500 mm: h = 2500 mm i D = 2000 mm 
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5.3. Dimensionament dels discos de formigó 

Els discos de formigó, segons hipòtesis, es consideren com a lloses de formigó bidireccionals sobre 

recolzament aïllat. L’article 55.2 de la Instrucció del Formigó Estructural, EHE, dóna les 

especificacions i comprovacions que s’han de realitzar en aquest cas. També es té en compte l’article 

37.2.4 d’aquesta mateixa instrucció, que detalla el tipus de recobriment del formigó. 

Els criteris seguits per predimensionar els discos de formigó, considerant els articles anteriors, són: 

• El cantell total no pot ser inferior a L / 32, sent L el seu diàmetre. 

• El recobriment mínim és de 20 mm. 

L’Annex B, al seu apartat 5, explica el procediment utilitzat determinar el cantell mínim i el mallat 

necessari pels discos de formigó. Finalment, a la figura 5.3 es presenten les dimensions que tenen el 

discos que conformen el punt de llum. Aquestes dimensions es limiten per tal de simplificar la 

fabricació del producte final. Els gruixos prenen uns valors de 60, 80 i 100 mm. Els diàmetres dels 

discos tenen 400, 600, 800 i 1000 mm.  

  

 
 e (mm) 
 60 80 100 

D
 (

m
m

) 

1000 108,4 144,5 180,6 
800 69,4 92,5 115,6 
600 39,0 52,0 65,0 
400 17,3 23,1 28,9 

 

 
 e (mm) 
 80 100 

D
 (

m
m

) 

1000 116,5 124,7 
800 75,8 82,2 
600 43,7 48,4 
400 20,3 23,2 

 

Figura 5.3. Diàmetres i gruixos possibles pels discos de formigó. Es tabulen els seus pesos, en kg, en funció 

d’aquestes magnituds 

La figura anterior inclou el pes de cada disc segons el seu diàmetre i gruix. La densitat del formigó és 

2300 kg/m3, la mateixa que es considera al llarg de l’anàlisi estructural que es realitza a l’Annex B. La 

segona vista de secció representa la configuració que s’utilitza en aquest projecte. D’aquesta manera 

el disc pot aparentar un gruix superior, tot reduint el seu espessor interior. 
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5.4. Propostes de models definitius 

Les combinacions de discos permeten generar diversos models. Aquest projecte planteja tres tipus 

diferents de punt de llum. La figura 5.4 mostra els models escollits, on es vol remarcar la varietat de 

configuracions que es poden obtenir.  

 

Figura 5.4. Models definitius pel punt del llum 

L’alçada màxima del punt de llum es situa a l’entorn dels 3 metres. Això, combinat amb que el 

diàmetre màxim dels discos és 1 metre, fa que els models plantejats tinguin unes proporcions 

raonables a escala humana. A continuació s’observa una figura que exemplifica aquest últim aspecte. 

 

Figura 5.5. Proporcions dels models escollits 
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6. Descripció del disseny estructural 

6.1. Introducció 

El present capítol descriu tots els elements que componen l’estructura del punt de llum. Es detallen 

les seves dimensions i els materials amb que es fabriquen, així com algunes consideracions de 

disseny. També s’exposa el mecanitzat i el tipus de tractament necessaris per cada element. A l’últim 

apartat d’aquest capítol s’agrupen característiques més genèriques sobre el conjunt de components 

estructurals del punt de llum. 

La descripció que ve tot seguit es basa amb el model 03 de l’apartat 5.4 d’aquesta memòria. Totes les 

configuracions del punt de llum presenten components similars i aquest capítol només menciona els 

casos en que hi ha divergència. 

L’Annex B complementa la descripció del disseny estructural. Per una banda analitza els esforços que 

pateix la columna i la base de suport. També calcula els perns d’ancoratge i dóna criteris per la 

fonamentació del punt de llum. Per últim, detalla el procés seguit per determinar el mallat dels 

discos de formigó. 

6.2. Columna 

La columna es fabrica amb un perfil de secció circular conformat en fred. El seu diàmetre exterior és 

de 150 mm, té un gruix de 5 mm i la llargada total és de 2420 mm. L’acer estructural que es 

considera es designa com S275JR i les característiques mecàniques segueixen la norma UNE-EN 

10025. A partir d’aquí, com que el perfil té un gruix inferior a 16 mm, la tensió del límit elàstic, fy, és 

de 275 N/mm2.  

També es destaca que el mòdul d’elasticitat, E, de l’acer és 210000 N/mm2, la tensió de ruptura, fu, és 

360 N/mm2 i la seva densitat, ρ, és 7850 kg/m3. Cal dirigir-se a la norma UNE-EN 10219-2:2007 per tal 

de trobar toleràncies, dimensions i propietats de la secció de la columna adoptada. La figura 6.1 

mostra una vista general de la columna. 
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Figura 6.1. Vista completa de la columna del punt de llum 

Un cop la columna està tallada a la llargada adequada es realitzen operacions de mecanitzat. La seva 

part superior incorpora tres forats roscats M10 per poder collar posteriorment una tapa. També es 

mecanitzen 7 forats de 30 mm de diàmetre amb una separació entre cadascun de 160 mm. Aquests 

espais permeten passar el cablejat de cada mòdul LED a l’interior de la columna. A la figura següent 

s’observa un detall de la part superior de la columna. 

 

Figura 6.2. Vista ampliada de la part superior de la columna 
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Es remarca que el nombre i la distància entre els forats per passar el cablejat depèn de cada model 

de punt de llum. Més concretament, aquests estan en funció de la quantitat de discos de formigó 

que contingui el model i la distància existent entre ells. 

La següent operació que cal aplicar és el tornejat de la part inferior de la columna. Es realitza un 

aixamfranat cònic de 60° d’obertura. Això facilita el centratge de la columna un cop inserida a la base 

de suport. Per millorar aquest acoblament es rectifica aquesta zona per tal d’eliminar rebaves i 

millorar l’ajust entre ambdues parts. La distància de rectificat és de 255 mm respecte el punt més 

baix de la columna. La figura 6.3 detalla aquesta part de la columna. 

 

Figura 6.3. Vista de secció de la part inferior de la columna 

Finalment s’incorpora dos elements a la columna, que també es fabriquen amb el mateix tipus 

d’acer. A la figura anterior s’observa el primer d’ells que consisteix en una anella de secció 10 x 10 

mm2. La seva funció és protegir la junta entre la columna i la base de suport. L’altre element també 

és una anella i té una secció de 50 x 10 mm2. Serveix per aguantar el pes del conjunt de discos de 

formigó i s’explica amb més detall a l’apartat 6.6.  

Aquests elements tenen un diàmetre interior de 150 mm i es solden directament a la columna. 

Ambdós anelles s’uneixen en cavalcament a la columna. L’anella de secció inferior, com s’observa a 

la figura 6.3, només es solda pel contorn superior. 
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6.3. Base de suport 

La base de suport del punt de llum es fabrica amb fosa de ferro esferoïdal. La seva designació és EN-

JS 1050 i segueix la norma UNE-EN 1563:1998. Té una resistència característica, fy, de 320 N/mm2 i 

una tensió de ruptura, fu, de 500 N/mm2. El mòdul d’elasticitat té un valor de 169000 N/mm2 i la seva 

densitat és 7100 kg/m3. 

La figura següent mostra la base de suport del punt de llum. Aquesta component es conforma per 

emmotllament i és comuna pels tres models plantejats en aquest projecte. 

 

Figura 6.4. Vista general de la base de suport 

La part superior de la base està adaptada perquè si pugui acoblar la columna. Tal com s’observa a la 

figura 6.5, la base incorpora un encaix amb la mateixa conicitat que el de la part inferior de la 

columna. D’aquesta manera s’aconsegueix un millor centratge del punt de llum. 
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Figura 6.5. Vista en secció de la part superior de la base 

La base conté 6 forats roscats M10 en aquesta zona. Permeten collar espàrrecs roscats amb cap 

hexagonal (DIN 913) per tal d’impedir la rotació de la columna un cop està assentada a la base. Els 

tres espàrrecs superiors tenen una llargada de 10 mm i els inferiors de 20 mm. En aquest cas també 

cal l’operació de rectificat de les parts interiors de la base que entren en contacte amb la columna 

per tal que l’ajust entre ambdós components sigui l’adequat. 

A la figura 6.6 s’observa una vista en planta de la base de suport. La placa de la base té un forat 

centrat de 100 mm de diàmetre. Així, permet passar el cablejat subterrani cap a l’interior del punt de 

llum. Aquest aspecte compleix amb el que disposa el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 

REBT, sobre xarxes subterrànies d’alimentació. Concretament la ITC-BT-09 al seu apartat 5.2 diu que 

els tubs per l’alimentació elèctrica subterrània han de tenir un diàmetre interior mínim de 60 mm. 

 

Figura 6.6. Vista en planta de la base de suport 
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La placa de la base també presenta 4 forats per collar els perns d’ancoratge que són de M20. Aquest 

forats tenen un diàmetre de 22 mm i es troben a 60 mm dels cantells de la placa. Els tipus d’acer 

corrugat utilitzat pels perns es designa com B 400 S segons l’EHE. Té un límit elàstic de 400 N/mm2 i a 

la Taula 32.2.a. d’aquesta norma es detallen altres propietats mecàniques d’aquest acer.  

La base de suport també contempla un espai per allotjar la porta de registre. Les seves 

característiques es defineixen a l’apartat 6.7. 

6.4. Discos de formigó 

Els discos de formigó són elements modulars que s’incorporen de manera individual al punt de llum. 

Cadascun d’ells consta d’un mallat interior d’acer corrugat que proporciona la resistència necessària 

a moment flector. Aquest mallat està format per diverses barres de 6 mm de diàmetre i que es 

solden entre elles i també a topar amb un anella d’acer interior al disc. Les barres es designen com B 

400 S i l’anella interior al disc és d’acer S275JR. Els passos per obtenir un disc de formigó s’indiquen a 

la figura següent. 

 

Figura 6.7. Esquema del procés per obtenir un disc de formigó de 1000 mm de diàmetre i 60 mm de gruix 



Desenvolupament d’un punt de llum ornamental utilitzant tecnologia LED Pàg. 37 

 

 

En primer lloc cal disposar les barres d’acer corrugat de forma adequada. Al primer nivell es situen 

les barres radials i a sobre d’aquestes les circumferencials. Als punt de contacte cal aplicar punts de 

soldadura. Les barres radials es solden a topar amb l’anella del disc. D’aquesta manera es forma 

l’ànima d’acer del disc de formigó. Es considera que per facilitar el procés de soldadura és important 

comptar amb diverses plantilles per posicionar les barres, depenent del mallat del disc que es fabrica.  

L’armadura en conjunt es col·loca dins un motlle adequat per poder abocar-hi el formigó. El disseny 

dels diferents motlles no està inclòs a l’abast d’aquest projecte. Cal l’aportació d’una empresa 

especialitzada en prefabricats de formigó per tal desenvolupar correctament els discos. 

No obstant això, el tipus de formigó escollit per conformar els discos segueix les característiques 

tècniques que garanteix el GRUP MAGO [6]. Aquesta empresa especifica pel seus formigons una 

resistència característica de 44 N/mm2. Dóna la possibilitat d’escollir entre diversos colors pel 

producte final. A més, proporciona diversos acabats pel formigó com el decapat, el tractament 

antigraffiti o l’hidrofugant. Totes aquests opcions són adequades per millorar l’estètica i la resistència 

a la intempèrie del punt de llum. 

A continuació, es presenten diverses dades referents a la quantitat de formigó i acer que és necessari 

per produir els discos considerats en aquest projecte. Concretament s’exposen els metres lineals 

d’acer corrugat i el volum de formigó utilitzat per conformar cada disc. La taula següent recull 

aquests resultats. 

Diàmetre 
Disc 

Llargada 
barra radial 

Radi revolució barra 
circumferencial 

Metres lineals 
d’acer corrugat 

Quantitat formigó 

mm mm mm m dm3 

  
1 2 3 

 
e=60 e=80 e=100 

1000 400 108 208 463 8,09 45,73 49,27 52,82 

800 300 108 208 363 6,67 28,77 31,56 34,35 

600 200 108 263 
 

3,93 15,58 17,62 19,65 

400 100 108 
  

1,48 6,16 7,45 8,73 

Taula 6.1. Acer corrugat i formigó considerats per fabricar els discos del  punt de llum 

La llargada de la barra radial contempla la longitud entre l’extrem soldat a l’anella d’acer i la punta 

final del ganxo. La barra circumferencial 1 es situa a la part més interior del disc i la 3 a la més 

exterior. Pels discos de 1000 i 800 mm de diàmetre es necessiten 3 barres circumferencials. En canvi, 

pel disc de 600 mm només se’n disposen dues i pel disc de 400 mm de diàmetre només una, ja que 

per qüestions de resistència mecànica és suficient. La quantitat de formigó està en funció del 
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diàmetre del disc però també considera el seu gruix e, definit en mil·límetres. La configuració dels 

discos de formigó és l’adoptada a l’apartat 5.3 d’aquesta memòria. 

6.5. Casquet d’acer 

El casquet és un element que permet fixar els discos de formigó a la columna de suport. S’obté a 

partir d’un tub circular d’acer S275JR conformat en fred. La seva secció, independentment del model 

considerat, té un diàmetre exterior de 160 mm i un gruix de 4,5 mm. Cada casquet i disc de formigó 

forma un conjunt que posteriorment s’incorpora al punt de llum. La figura 6.8 inclou el casquet amb 

les operacions de mecanitzat necessàries. També mostra una vista de secció del conjunt un cop el 

disc està acoblat. 

 
 

Figura 6.8. El casquet d’acer i una vista de secció amb el disc de formigó incorporat 

El casquet d’acer té un forat de 20 mm de diàmetre per permetre el pas del cablejat cap a l’interior 

de la columna. També incorpora dos forats roscats de M8 per impedir la rotació del conjunt, un cop 

està col·locat a la posició definitiva en la columna. La fixació es realitza amb dos espàrrecs roscats 

M8x10. També cal realitzar 6 forats roscat M4 que serveixen per collar els suports de les tires de 

LEDs, que es detallen a l’apartat 7.3. Finalment es contempla una operació de tornejat de la cara 

interior del casquet per tal d’eliminar rebaves i així facilitar el lliscament a través de la columna. 

Els discos de formigó estan enrasats amb la part superior del casquet. Llavors, un cop les operacions 

de mecanitzat han conclòs es procedeix a soldar l’anella interior del disc amb el casquet, tal com 

mostra la figura anterior. La comprovació de la resistència del cordó de soldadura es realitza a 

l’Annex B, dins l’apartat 5.2. 
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Per acabar, es determinar quina sèrie d’esforços ha de resistir el casquet d’acer. El mètode utilitzat 

per incorporar els discos a la columna, implica que el primer casquet suportarà el seu pes propi i el 

de la resta de discos que inclogui el punt de llum. Per tant, cal comprovar si la secció del casquet pot 

satisfer aquesta sol·licitud a compressió. 

L’esforç màxim de càlcul que pot rebre el casquet d’acer és 13111 N. Aquest valor representa el pes  

propi del conjunt de discos del punt de llum i està limitat, tal com s’explica a l’apartat 2 de l’annex B. 

Llavors, l’esforç normal ha de ser inferior al límit elàstic del material, tal com mostra la següent 

expressió: 
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 (Eq. 6.1) 

on: 

fy és el límit elàstic del casquet i té un valor de 275 N/mm2, 

γM0 és un coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. Segons l’apartat 

2.3.3 del DB-SE-A del CTE, cal considerar un valor de 1,05. 

Finalment, s’obté: 

13111 �
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��2 ≤ 261,9 
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 (Eq. 6.2) 

Per tant, el casquet d’acer pot resistir el esforços pels quals es dimensiona aquest projecte. També, 

s’indica que aquest component treballarà amb un coeficient de seguretat mínim de Ce = 261,9/5,96 = 

43,9. Aquest valor és superior al que exigeix el REBT. Concretament, a la ITC-BT-09, sobre 

instal·lacions d’enllumenat exterior, es disposa que el coeficient de seguretat, en que treballen els 

diversos elements que conformen el punt de llum, no pot ser inferior a 2,5. 

6.6. Anell de suport dels discos 

Aquest component limita el descens vertical del conjunt de discos a través de la columna. Així, 

permet que els forats de cada casquet, per on passa el cablejat dels mòduls LED, coincideixin amb els 
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corresponents forats de la columna. L’anell d’acer S275JR es solda a la columna per la seva part 

inferior i, com s’ha comentat anteriorment, té una secció de 50 x 10 mm2. La següent figura destaca 

aquest component. 

 

Figura 6.9. Anell de suport dels discos de formigó 

En aquest cas no es comprova la secció de l’anell a esforç de compressió. Doncs, per resistir la 

mateixa sol·licitació que el casquet segons l’equació 6.1, es disposa d’una àrea superior. Per tant, 

l’anell treballa a un coeficient de seguretat que compleix la normativa establerta. 

Si que es determina, però, si el cordó de soldadura suporta l’esforç del pes del conjunt de discos de 

formigó. La comprovació parteix de l’apartat 8.6.2 del DB-SE-A del CTE, que especifica quina és la 

resistència per unitat de longitud, FW,Rd, d’un cordó de soldadura. L’expressió següent conté la 

desigualtat que cal complir: 

$%,&� ≤ $%,'� = ( · �)%,�   (Eq. 6.3) 

on: 

�*+,, = -. √0⁄
23·456

 és la tensió tangencial de càlcul que resisteix la soldadura en qualsevol 

direcció. I el valor del gruix del coll del cordó, a, és 7 mm en aquest cas, 

fu és la tensió de ruptura menor dels elements d’unió. Ambdós components són d’acer S275JR i 

per tant fu té un valor de 430 N/mm2, 

βW és un coeficient de correlació en funció del tipus d’acer. En aquest cas té un valor de 0,85. 
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L’esforç de càlcul és 13111 N, igual que per la comprovació del casquet inferior del punt de llum. 

Llavors, l’esforç de càlcul per unitat de longitud ha de ser inferior a la resistència que aporta la 

soldadura: 

$%,&� =
$
7

=
$

� · �
≤ ( ·

�8 √3⁄
9% · ��2

" 

 

13111 �
150 �� · �

≤ 7 �� ·
430 � ��2⁄

√3 · 0,85 · 1,25
" 

 

27,8 
�

��
≤ 1635,6

�
��

 
 (Eq. 6.4) 

Per tant, el cordó de soldadura, que fixa l’anell a la columna, resisteix l’esforç que provoquen el 

conjunt de discos de formigó. 

6.7. Porta de registre 

La porta de registre és un element que permet accedir a l’equip elèctric del punt de llum situat a 

l’interior de la base de suport. L’espai on es col·loca la porta ha de ser suficient per poder instal·lar i 

maniobrar els components que governen els mòduls LED. La figura 6.10 indica les dimensions de 

l’obertura considerada per allotjar la porta de registre de la base. 

 

Figura 6.10. Vista en alçat de la base de suport amb les dimensions de la porta de registre, 

cotes en mil·límetres 
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El desenvolupament de la porta de registre no entra dins l’abast d’aquest projecte però si que es 

marquen algunes especificacions que són necessàries per aquest component. El material per 

conformar la porta és el mateix que la base de suport del punt de llum. 

Segons la ITC-BT-09 del REBT, sobre instal·lacions d’enllumenat exterior, el seu apartat 6.1 indica que 

la part inferior de l’obertura de la porta cal situar-la a un mínim de 300 mm de la rasant de terra. 

Aquest punt es compleix tal com s’observa a la figura anterior. També especifica que la porta ha de 

tenir un grau de protecció IP 44 segons UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons UNE-EN 50102. Cal 

considerar que la porta només es pugui obrir amb claus especials i que necessita un born de terra ja 

que és projecta com un element metàl·lic. 

En el cas que s’encarregués el desenvolupament de la porta de registre a un enginyeria, totes 

aquestes especificacions caldria tenir-les en compte. També es considerar la possibilitat que la porta 

portés imprès algun tipus de marca o logotip. Doncs el punt de llum va dirigit a administracions 

publiques o entitats privades i, per tant, poden acordar afegir-hi algun tret distintiu.  

6.8. Tapa superior de la columna 

La tapa superior de la columna és de xapa d’acer S275JR i té 2,5 mm de gruix. Es conforma amb el 

mètode d’embotició. Es genera amb un perfil el·líptic i la part cilíndrica té un diàmetre interior de 

150 mm, de manera que s’ajusta a la columna. També incorpora 3 forats de 12 mm de diàmetre 

equiespaiats. Així, mitjançant cargols amb cap hexagonal M10x16 segons DIN 933 es pot collar la 

tapa a la columna, cosa que proporciona estanqueïtat a la part superior del punt de llum. A la figura 

6.11 s’observa la tapa superior i com s’acobla a la columna. 

 

 

Figura 6.11 Vistes de la tapa superior de la columna 
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6.9. Consideracions específiques sobre el disseny estructural 

Els components estructurals del punt de llum es sotmeten a un tractament superficial per tal 

d’augmentar la seva protecció en front de la corrosió. Aquesta operació és la galvanització en calent i 

es considera adequada per aquest projecte, doncs el punt de llum ha de poder resistir diferents 

medis corrosius. Els elements que requereixen aquest tractament són: la columna, la base de suport, 

les anelles interiors dels discos, els casquets, la porta de registre i la tapa superior.  

La galvanització en calent es regeix per la norma UNE EN ISO 1461. Consisteix en proporcionar un 

recobriment de zinc a la peça submergint-la a un bany d’aquest material a 450°C [7]. El gruix d’aquest 

recobriment és de 45 a 200 μm i es considera apte per suportar el pas del temps a l’entorn 

d’aplicació del punt de llum. 

Les operacions de soldadura de les diverses parts estructurals utilitzen el mètode d’arc elèctric. La 

unió de les anelles a la columna i l’acoblament del disc de formigó amb cada casquet es realitza amb 

la soldadura MIG/MAG. És necessari que la longitud del cordó cobreixi la totalitat del perímetre de la 

unió per tal de garantir la seva estanquitat. Per la conformació del mallat de cada disc i la seva unió 

amb l’anella interior s’utilitza la soldadura amb elèctrode revestit. Aquests dos sistemes d’unió 

poden presentar uns resultats satisfactoris per aquests casos d’aplicació, a més, tenen un baix cost i 

una producció elevada.  

Les cotes, toleràncies i acabat superficial de tots els components estructurals es detallen a l’Annex de 

Plànols. Finalment es fa notar que cal complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 

laborals en les diferents etapes de mecanitzat del punt de llum.  
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7. Descripció del sistema lumínic/elèctric 

7.1. Introducció 

Els següents apartats detallen el sistema utilitzat per la il·luminació del punt de llum. En primer lloc 

es descriu la font que realitza els efectes de canvi de color i la forma en que s’integra a l’estructura. 

També s’explica les variants lumíniques que es poden generar amb els diferents models. Per últim, 

s’especifiquen els equips auxiliars necessaris pel funcionament del sistema elèctric del punt de llum. 

7.2. La tira de LEDs 

La font de llum escollida per aquest projecte és la tira de LEDs RGB. Els LEDs són díodes emissors de 

llum tal com indica les seves sigles en anglès (Light-Emitting Diode). L’emissió de llum es produeix 

quan són travessats per un corrent elèctric. El color que emet depèn del material utilitzat durant la 

fabricació i el tipus d’additius luminescents. En aquest cas, la font utilitzada és multicolor. Els diversos 

efectes lumínics es produeixen amb la suma de colors simples com són el vermell, el verd i el blau 

(que en anglès són red, green i blue d’on prové RGB). 

A la tira, els LEDs estan instal·lats sobre un circuit flexible que es pot adaptar sobre diverses 

superfícies. A més, la part posterior de la tira incorpora un adhesiu que en facilita la col·locació. La 

figura 7.1 mostra el model concret que s’utilitza pel punt de llum. 

 

Figura 7.1. Tira de LEDs RGB. Font: www.iguzzini.com 

Aquesta tira és el model M253 de l’empresa iGuzzini i té una secció de 10 mm x 3 mm. Les tires es 

serveixen en bobines de 5 metres que consumeixen un total de 40 W i s’alimenten amb 12 V de 
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corrent contínua. La tira conté 30 LEDs per metre i pot tallar-se cada 100 mm. Està revestida amb un 

capa de silicona que proporciona un grau de protecció IP 67. [8] 

La tira està composta per LEDs CLV6A-FKB que fabrica CREE. Tenen unes dimensions de 5,5 x 5,5 x 2,5 

m3 i emeten en un angle d’obertura de 120°. Presenten 6 potes de connexió amb les quals es 

realitzen les connexions RGB [9]. A la figura següent s’observa una vista d’aquest tipus de LED. 

 

Figura 7.2. LED CLV6A-FKB de CREE. Font: www.cree.com 

L’Annex C inclou el catàleg comercial d’aquests dos components amb característiques tècniques i 

lumíniques complementàries. A partir d’aquí, la tira s’integra sobre un suport per formar el mòdul 

LED del punt de llum. L’apartat següent dóna les característiques d’aquest mòdul i explica com 

s’acobla a cada disc. 

7.3. El mòdul LED 

El suport que allotja la tira de LEDs s’encarrega de donar-li consistència i protegir-la. Aquest element 

es fabrica amb planxa d’alumini de 2 mm utilitzant el procés d’estampació. L’elecció de l’alumini rau 

en la seva facilitat per mecanitzar-lo, la bona resistència als efectes de la intempèrie i la seva elevada 

capacitat calorífica. Això permet dissipar correctament la calor que genera la tira de LEDs durant el 

seu funcionament. 

Posteriorment cal realitzar 3 forats que coincideixin amb posició i diàmetre amb els del casquet. 

També es considera una obertura perquè passi el cablejat de cada tira de LEDs. Finalment s’aplica un 

procés d’anodització a la peça per tal d’augmentar la seva resistència a la corrosió i obtenir l’acabat 

superficial adequat. A la figura 7.3 s’observa el suport de la tira de LEDs i es detallen les dimensions 

en una vista de secció. 
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Figura 7.3. Vistes general i de secció del suport de la tira de LEDs amb les seves 

dimensions, cotes en mil·límetre. 

El mòdul LED parteix de la unió entre la tira de LEDs i el suport. Els passos a seguir per muntar aquest 

component i posteriorment acoblar-lo al conjunt disc-casquet són: 

1. Tallar la tira de LEDs amb una llargada de 200 

mm. Netejar la silicona de la zona de 

soldadura. Posteriorment, soldar el cable de 

connexió i aplicar silicona transparent a cada 

extrem de la tira per garantir l’aïllament. El 

cable és de 4 pins per tal de transmetre el 

senyal RGB. 

 

2. Incorporar la tira al suport d’alumini. 

S’adhereix al llarg de la superfície cònica amb 

una semiobertura de 30°. Les juntes de 

contacte entre aquests elements es segellen 

amb silicona. 
 

3. Acoblar el mòdul LED al conjunt disc-casquet. 

Aquest component està en contacte amb la 

superfície exterior del casquet i amb la cara 

inferior del disc. 
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4. Collar els mòduls LED al casquet d’acer. Els 

dos mòduls són simètrics de manera que els 

forats per passar els cables de connexió 

coincideixen. La fixació es realitza amb visos 

amb forat hexagonal M4x6 (DIN 7985). També 

es considera que les juntes de contacte entre 

cada element es segellin amb silicona. 
 

A l’Annex C, dins el catàleg comercial de la tira de LEDs, es descriu amb més detall com es secciona 

correctament. També conté la relació de passos que cal seguir per soldar-hi el cablejat de connexió. 

El disseny del suport del mòdul LED pretén reduir la contaminació lumínica i l’enlluernament que 

provoca el punt de llum. Però no entren dins l’abast d’aquest projecte els estudis complementaris 

per determinar la resposta lumínica del conjunt. Tot i això, s’especifica que el flux hemisfèric superior 

instal·lat del punt de llum ha de ser com a màxim un 25 %, seguint el que marca el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Aquest valor es defineix com la 

proporció en % del flux d'un llum que s'emet sobre el pla horitzontal que passa pel seu centre òptic 

respecte al flux total sortint del llum, un cop muntat en la posició d'instal·lació. 

7.4. Possibilitats lumíniques 

Els mòduls LED de cada nivell s’agrupen entre ells per realitzar els efectes de canvi de color. Els punts 

de llum plantejats tenen un màxim de tres agrupacions de mòduls LED. Aquest límit ve marcat per 

l’espai disponible per allotjar els components de control a la base de suport. Doncs cada conjunt de 

mòduls LED requereix components independents. La figura 7.4 explica les possibilitats lumíniques 

que es poden generar per cada punt de llum.  
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Figura 7.4. Possibilitats lumíniques segons els models plantejats 

Els tres models de punt de llum presenten tres agrupacions. Cada agrupació governa un conjunt de 

mòduls LED i tots ells tenen la mateixa resposta lumínica. Aquesta disposició pot tenir altres variants, 

segons els mòduls que s’associen a cada grup o el nombre de grups que conté cada punt de llum. 

Com a exemple, es pot optar per connectar tots els mòduls LED en un mateix element de control. 

D’aquesta manera es simplifica el model i es redueix el preu del punt de llum. Totes aquestes opcions 

es poden plantejar al possible client del punt de llum. 

7.5. Components de control i gestió del punt de llum 

7.5.1. Introducció 

El conjunt de mòduls LED connectats en un mateix grup requereixen una sèrie d’elements pel seu 

correcte funcionament. Es considera un alimentador que proporciona la tensió adequada a cada grup 

i un regulador que varia aquesta tensió d’entrada per realitzar els efectes de canvi de color.  També 

es necessari un component que controli els canvis lumínics segons una senyal d’entrada. 
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El sistema escollit per controlar la regulació lumínica de cada tira de LEDs es basa amb el protocol 

DALI (Digital Addressable Lighting Interface), que significa interfície d’iluminació direccionable 

digitalment. Aquest sistema està estandarditzat a nivell internacional i s’especifica a la norma EN 

60929. Detalla quin és el protocol de dades i descriu aspectes tècnics com la tensió, la corrent o el 

timming d’equips electrònics amb aquesta tecnologia. 

El senyal digital DALI es transmet a través d’una línia de dos fils i suporta un rang de tensions de 9,5 V 

a 22,5 V. En un mateix sistema es poden connectar 64 controladors amb port DALI. Permet realitzar 

un màxim de 16 agrupacions entre els controladors i configurar 16 variants lumíniques. 

El nombre de variants o escenes d’iluminació es adequat pel projecte en estudi. Doncs, un cop 

escollits els efecte lumínics per un punt de llum segons l’entorn d’aplicació, es creu que el nombre de 

variacions entre ells és suficient. 

A continuació, es detallen els equips auxiliars per cada conjunt de mòduls LED. També es descriu la 

connexió entre tots aquests components, i es planteja un sistema de gestió integral per un o diversos 

punts de llum. 

7.5.2. Descripció dels components auxiliars 

La font de tensió escollida és el model MWF7 comercialitzada per iGuzzini. Proporciona 12 V de 

corrent continu i consumeix 21 W. El fabricant recomana aquesta font per la tira de LEDs utilitzada 

en aquest projecte i que tingui menys de 5 m. El conjunt de tires que es connecten a un mateix 

alimentador tenen un consum inferior al que representa una tira no seccionada de 5 metres. Per 

tant, aquest component es considera adequat per subministrar el corrent necessari al conjunt de 

mòduls LED. [8] 

El component que regula la lluminositat dels mòduls LED té el codi MWP3 de iGuzzini. Emet una 

sortida en format RGB que consta de 4 senyals. Presenta un ànode comú entre els tres càtodes 

restants. Cada senyal negativa representa un color diferent com és el vermell, el verd i el blau. Les 

variacions de tensió que es produeixen entre ells, segons la referència comuna, produeixen els canvis 

de color a la tira de LEDs.  

Aquest regulador LED s’alimenta amb la tensió continua del component MWF7. També rep la senyal 

DALI de control.  Les seves dimensions són 42 mm x 172 mm x 20 mm. [8] 
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El component que governa el conjunt de mòduls LED és un controlador DALI. Per aquest projecte 

s’escull el model SLaM-DALI de l’empresa MULTILAMP. Aquest component s’alimenta del corrent de 

línia provinent del quadre elèctric exterior al punt de llum. Permet regular l’encesa, l’apagada i variar 

la seva lluminositat. També pot detectar la fallada d’algun mòdul LED o equip auxiliar. Té unes 

dimensions de 63 mm x 118 mm x 40 mm. [10] 

7.5.3. Esquemes de connexió 

La figura 7.5 esquematitza les connexions que cal establir entre els components que controlen cada 

grup de mòduls LED. 

 

Figura 7.5. Esquema de connexió de l’equip auxiliar per controlar els mòduls LED 

Tots els equips auxiliars necessiten una connexió de posada a terra. El càlcul del cablejat necessari 

per les connexions entre components o les associacions entre les tires de LED no es contempla dins 

l’abast d’aquest projecte. Tampoc es realitza el disseny de la caixa de fusibles i la placa porta equips, 

necessària per fixar tots els components a l’interior de la base de suport. No obstant això, si que es 

considera la instal·lació d’un interruptor diferencial per cada grup de mòduls LED que tingui el punt 

de llum. A l’apartat 7.6 es donen altres especificacions sobre els equips auxiliars. 

Amb tot això, cada punt de llum necessita els següent equip auxiliar per governar el funcionament de 

les tres agrupacions de mòduls LED: 
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• 1 caixa de fusibles 

• 3 controladors SLaM-DALI 

• 3 fonts d’alimentació MWF7 

• 3 reguladors LED MWP3 

A continuació es detalla la manera de gestionar els efectes lumínics de cada punt de llum. La solució 

escollida es basa amb el sistema de telegestió de l’empresa MULTILAMP, que com a tret destacat, 

utilitza la xarxa elèctrica per transmetre les comandes sobre la regulació del punt de llum. La figura 

7.6 exemplifica tot el procés de gestió d’un o diversos punts de llum. 

 

Figura 7.6. Sistema de telegestió de l’empresa MULTILAMP. Font. www.multilamp.es 

El conjunt de punts de llum es gestiona via Internet des d’un centre de control. La transmissió de 

dades entre cada controlador SLaM-DALI i el quadre elèctric es realitza mitjançant un protocol de 

comunicacions estàndard LonWorks®, segons la norma EN 14908. Per aquest fi, es pot utilitzar 

qualsevol línia elèctrica existent, i així es redueix el cost en obrir regates per les noves connexions del 

punt de llum. 

L’Annex C conté diversos catàlegs comercials sobre els components auxiliars del punt de llum. També 

recull diversos esquemes de connexió entre aquests elements. D’aquesta manera es complementa la 

informació donada en aquest apartat sobre la forma de controlar i gestionar el punt de llum.  
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7.6. Consideracions sobre els sistema elèctric 

El punt de llum es projecta principalment per ambients d’exterior. En aquest sentit cal que tots els 

components elèctric tinguin un elevat grau d’aïllament enfront a les inclemències de l’entorn. Per 

això s’especifica que el punt de llum compleixi un grau mínim de protecció IP 65. Aquest codi el 

marca la norma EN 60529 i explica quin tipus d’aïllament té un component en front a la penetració 

de cossos sòlids o l’entrada de líquids.  

El codi IP 65 significa que un element està protegit contra la pols i els rajos d’aigua. La tira de LEDs 

utilitzada pel punt de llum si que garanteix aquesta protecció. En aquest sentit també cal que el 

cablejat de 4 pins que connecta tots els components compleixi aquesta especificació. Els equips 

auxiliars també han garantir aquest grau de protecció pel seu correcte funcionament. Aquest aspecte 

es considera en el disseny de la placa porta equips, que com es menciona al capítol anterior no entra 

dins l’abast d’aquest projecte. Però és necessari que tant la font d’alimentació, el regulador LED, el 

controlador DALI i la caixa de fusibles quedin confinats dins la base de suport del punt de llum amb 

un grau de protecció IP 65. 
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8. Presentació dels models definitius 

8.1. Introducció 

Aquest capítol mostra les solucions obtingudes per aquest projecte. Primerament, es descriuen els 

passos necessaris per muntar el punt de llum. També es presenta l’acabat final i els possibles efectes 

lumínics que poden generar els 3 models considerats. Finalment, es simula el punt de llum 

incorporant-lo en possibles entorns d’aplicació. 

8.2. Muntatge del punt de llum 

El punt de llum cal muntar-lo in situ i incorporar tots els components un a un. Tot i això, 

l’assemblatge del conjunt format per cada casquet, disc i els dos mòduls LED es realitza a fàbrica. 

Llavors la relació de components estructurals que es traslladen al lloc d’instal·lació, juntament amb 

els seus pesos aproximats, és la següent: 

Component Pes (kg) 

Base de suport 81 

Columna 45 

Conjunt casquet, disc i mòduls LED  

 

Ddisc = 400 mm 19 

Ddisc = 600 mm 40 

Ddisc = 800 mm 70 

Ddisc = 1000 mm 110 

Taula 8.1. Pesos aproximats del components estructurals del punt de llum 

Cada component té un pes massa elevat per manipular-lo manualment. Per tant, ja sigui en la fase de 

fabricació, transport o muntatge dels elements del punt de llum, cal optar per un sistema d’elevació 

de carregues que simplifiqui aquestes tasques. També cal complir la normativa vigent sobre 

prevenció de riscos laborals per cada una de les fases mencionades. 

A continuació es detallen les operacions a seguir per muntar el punt de llum: 
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1. Inserir la columna a la base de suport. Primer de tot la base es fixa a terra mitjançant els 

perns d’ancoratge del cub de formigó. El tipus de cimentació es descriu a l’apartat 4.2 de 

l’Annex B. Llavors la columna s’acobla per la part superior de la base. Finalment es fixa tot el 

conjunt amb els espàrrecs roscats. En aquest últim pas cal assegurar-se que la columna quedi 

correctament a plom. 

  

 

2. Col·locar els discos per la part superior de la columna. Els primer disc que s’incorpora no 

presenta casquet perquè no cal fixar-hi mòduls LED. La resta de discos es col·loquen de la 

mateixa manera i per tal de prevenir el seu lliscament es fixen a la columna amb dos 

espàrrecs roscats M8. La llargada del casquet permet una separació mínima de 100 mm 

entre disc i disc, que es considera suficient per poder maniobra el cablejat i els cargols de 

cada mòdul LED. Es possible augmentar la longitud del casquet per eixamplar la separació 

entre discos i així generar variants del punt de llum. Les juntes que queden entre cada 

casquet i el disc anterior es protegiran amb silicona. 
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3. Fixar els discos abans de connectar els mòduls LED. Els discos s’orienten perquè els cables 

dels mòduls LED puguin passar correctament pels forats de la columna. En aquesta zona es 

contempla col·locar una junta passacables per impedir que el cablejat dels mòduls LED es 

seccioni i garantir l’estanqueïtat de l’interior de la columna. Els orificis per on passen els 

cables tenen un diàmetre més gran a la columna que als discos. Així es pretén absorbir els 

errors en la fabricació i muntatge dels discos i facilitar el centratge dels forats. 

 

 

 

4. Connectar els mòduls LED i fixar la tapa superior. Els mòduls de cada disc es connecten als 

elements auxiliars allotjats a la base de suport. Cal assegurar que cap cable de connexió 

treballi a tracció. Finalment es colla la tapa superior de la columna. Els cargols de fixació són 

de M10x16. Es contempla que la junta entre la tapa i els disc de formigó es segelli amb 

silicona per impedir possibles filtracions d’aigua a l’interior de la columna. Amb aquest últim 

pas, el punt de llum està completament muntat. 
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5. Desmuntatge i recanvi dels mòduls LED. Els dos mòduls instal·lats a cada disc es poden 

extreure per separat. D’aquesta manera es pot reparar i/o canviar tires de LED defectuoses. 

Només cal descollar els 3 visos del suport de la tira, desconnectar el cablejat del disc i 

extreure el mòdul LED. 
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8.3. Models definitius 

Aquest projecte presenta tres variants pel punt de llum dissenyat. Finalment el model Avet té un pes 

total de 832 kg, el model Pi de 696 kg i el model Trompeta de 534 kg. L’Annex de Plànols inclou les 

dimensions de totes les seves parts així com una relació de tots els components que conformen cada 

punt de llum. 

A continuació s’inclouen diverses representacions dels models creats. Es vol mostrar l’aspecte final 

del disseny i les seves possibilitats lumíniques. En aquest aspecte, les variacions estètiques que es 

poden aconseguir són a criteri i elecció del client. Per tant, el color de la pintura dels elements 

estructurals, la tonalitat dels discos de formigó i els efectes lumínics poden canviar.  

La presentació de la solució definitiva també inclou simulacions del punt de llum en possibles entorns 

d’aplicació. Es planteja la seva incorporació en un passeig marítim i una glorieta vial. Totes aquestes 

solucions s’observen tot seguit. 
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Figura 8.1. Model 01. Avet 

 

Figura 8.2. Possible efecte lumínic pel model 01 



Desenvolupament d’un punt de llum ornamental utilitzant tecnologia LED Pàg. 61 

 

 

 

Figura 8.3. Model 02. Pi 

 

Figura 8.4. Possible efecte lumínic pel model 02 
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Figura 8.5. Model 03. Trompeta 

 

Figura 8.6. Possible efecte lumínic pel model 03 
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Figura 8.7. Simulació del punt de llum en un passeig marítim 

 

Figura 8.8. Simulació del punt de llum en una glorieta vial 
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9. Programació 

Aquest projecte s’ha realitza en un total de 710 hores. La figura 9.1 presenta la planificació de les 

principals activitats realitzades, distribuïdes setmanalment. S’ha estimat que com a mitjana es 

treballen 4 hores al dia durant 5 dies a la setmana, per tant implica una càrrega de treball de 20 

hores setmanals. Amb aquesta distribució, la durada del projecte és de 35,5 setmanes, tot i que s’ha 

realitzat de manera discontinua. 

 

Figura 9.1. Planificació de les activitats del projecte 
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10. Pressupost 

10.1. Introducció 

Aquest capítol presenta els costos associats a aquest projecte. En primer lloc es calcula els costos de 

personal tenint en compte l’elaboració de la memòria i el conjunt d’annexos. També es detalla el cost 

dels materials i el cost de fabricació dels diferents models del punt de llum. Finalment s’inclou el cost 

d’instal·lar el punt de llum en una aplicació concreta. En aquest cas es planteja col·locar 6 punts de 

llum en un parc públic urbà. 

10.2. Cost d’elaboració del projecte 

La taula 10.1 mostra els costos associats a l’elaboració del projecte. 

Personal Quantitat u. 
Cost 

unitari 
(€/u.) 

Import (€) 

Enginyer superior 200 h 40,00 8000,00 

Enginyer en pràctiques 470 h 15,00 7050,00 

Delineant 40 h 15,00 600,00 

Despeses auxiliars 5 % 15650,00 782,50 

     

Cost sense IVA    16432,50 

Benefici Industrial   6% 985,95 

IVA   18% 3135,32 

Cost Total    20553,77 

Taula 10.1. Costos de personal per elaborar el projecte 

El cost total per realitzar aquest estudi i posteriorment presentar la memòria i el conjunt d’annexos 

és de 20553,77 euros. 

10.3. Pressupost dels models del punt de llum 

A continuació es detalla el cost dels 3 models del punt de llum elaborats en aquest projecte. El 

pressupost desglossa el cost dels materials com el cost de fabricació. El cost unitari de la majoria de 

partides s’obté del banc de dades BEDEC 2011 de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
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Catalunya, ITeC [11]. També s’utilitza la base de preus de Paisajismo [12]. EL cost d’alguns conceptes 

s’estima per analogia amb altres components similars. Amb tot això, el pressupost dels tres models 

creats es presenta a les taules següents. 

Pressupost del model 01 

Component/Operació. Descripció Quantitat u. 
Cost 

unitari 
(€/u.) 

Import 
(€) 

Cost dels materials 

    Columna. Perfil circular φ 150.5 de 2420 mm de llargada 43,313 kg 1,25 54,14 

Base de suport. Perfil troncocònic amb una placa a la part 
inferior de 450x450x25 mm3 

81,008 kg 6,81 551,66 

Anella de la junta base-columna. Perfil  circular φ 170.10 de 10 
mm de llargada per protegir la junta 

0,395 kg 1,25 0,49 

Anella de suport dels discos. Perfil circular φ 170.10 de 50 mm 
de llargada 

1,975 kg 1,25 2,47 

Casquets. Perfil circular φ 160.4,5 de 1930 mm de llargada 36,925 kg 1,25 46,16 

Formigó. Conformat dels 12 discos del model 01 0,281 m3 283,50 79,71 

Acer corrugat de φ 6.Mallat dels 12 discos del model 01 13,662 kg 0,59 8,06 

Anelles interiors dels discos. Perfil circular φ 170.5 de 680 mm 
de llargada 

47,09 kg 1,25 58,86 

Anella interior del disc inferior. Perfil circular φ 170.10 de 60 
mm de llargada 

2,37 kg 1,25 2,96 

Tapa superior. Planxa negra de 2,5 mm de gruix 0,857 kg 0,71 0,61 

Porta de registre. 1 u. 50,00 50,00 

Suports per les tires LED. Planxa d'alumini de 2 mm de gruix 0,72 m2 33,70 24,26 

Espàrrecs roscats M10x10. DIN 913 6.8 3 u. 0,14 0,42 

Espàrrecs roscats M10x20. DIN 913 6.8 3 u. 0,24 0,72 

Espàrrecs roscats M8x8. DIN 913 6.8 22 u. 0,06 1,32 

Cargols M10x16. DIN 933 6.8 3 u. 0,13 0,39 

Visos M4x6. DIN 7985 6.8 48 u. 0,01 0,48 

Tira LED M253 de iGuzzini. Tira de LEDs RGB 4,8 m 30,00 144,00 

Cables de 4 pins. Connexió mascle a un extrem de cada tira (IP 
65) 

16 u. 0,50 8,00 

Junta passa-cables. 8 u. 0,50 4,00 

Silicona. Cordó de protecció dels contorns dels Mòduls LED 11,55 m 1,18 13,63 

Controladors SLaM-DALI de MULTILAMP. 3 u. 35,00 105,00 

Fonts d'alimentació MWF7 de iGuzzini. 3 u. 31,00 93,00 

Reguladors LED MWP3 de iGuzzini. 3 u. 6,75 20,25 

Cablejat intern. 1 u. 20,00 20,00 

Caixa de connexió amb fusibles. 1 u. 6,77 6,77 

Perns d’ancoratge 4 u. 2,5 10,00 

Total Cost dels materials 
   

1307,38 
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    Cost de fabricació 

    Columna. Mecanitzat dels forats, soldadura de les anelles i 
tornejat de la part inferior 

0,5 h 30,00 15,00 

Base de suport. Mecanitzat dels forats i tornejat de la part 
superior 

0,25 h 30,00 7,50 

Mòduls LED. Mecanitzat del conjunt de suports i muntatge de les 
tires LED 

1,25 h 25,00 31,25 

Conjunt discos de formigó. Preparació del mallat, mecanitzat dels 
casquet, soldadura, emmotllament dels discos i muntatge mòduls 

12 h 50,00 600,00 

Tapa superior. Mecanitzat de la planxa i els forats 0,25 h 25,00 6,25 

Galvanització en calent. 213,934 kg 0,54 115,52 

Total Cost de fabricació 
   

775,52 

     
Cost sense IVA 

   
2082,91 

Benefici Industrial 

  
6 % 124,97 

IVA 

  
18 % 397,42 

Cost Total 

   
2605,30 

Taula 10.2. Cost del punt de llum, model 01 

Pressupost del model 02 

Component/Operació. Descripció Quantitat u. 
Cost 

unitari 
(€/u.) 

Import 
(€) 

Cost dels materials 

 
 

  Columna. Perfil circular φ 150.5 de 2420 mm de llargada 43,313 kg 1,25 54,14 

Base de suport. Perfil troncocònic amb una placa a la part 
inferior de 450x450x25 mm3 

81,008 kg 6,81 551,66 

Anella de la junta base-columna. Perfil  circular φ 170.10 de 10 
mm de llargada per protegir la junta 

0,395 kg 1,25 0,49 

Anella de suport dels discos. Perfil circular φ 170.10 de 50 mm 
de llargada 

1,975 kg 1,25 2,47 

Casquets. Perfil circular φ 160.4,5 de 1080 mm de llargada 20,663 kg 1,25 25,83 

Formigó. Conformat dels 7 discos del model 02 0,233 m3 283,50 66,05 

Acer corrugat de φ 6. Mallat dels 12 discos del model 02 10,094 kg 0,59 5,96 

Anelles interiors dels discos. Perfil circular φ 170.5 de 380 mm 
de llargada 

25,69 kg 1,25 32,11 

Anella interior del disc inferior. Perfil circular φ 170.10 de 60 
mm de llargada 

2,37 kg 1,25 2,96 

Tapa superior. Planxa negra de 2,5 mm de gruix 0,857 kg 0,71 0,61 

Porta de registre. 1 u. 50,00 50,00 

Suports per les tires LED. Planxa d'alumini de 2 mm de gruix 0,54 m2 33,70 18,20 

Espàrrecs roscats M10x10. DIN 913 6.8 3 u. 0,14 0,42 

Espàrrecs roscats M10x20. DIN 913 6.8 3 u. 0,24 0,72 
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Espàrrecs roscats M8x8. DIN 913 6.8 12 u. 0,06 0,72 

Cargols M10x16. DIN 933 6.8 3 u. 0,13 0,39 

Visos M4x6.DIN 7985 6.8 36 u. 0,01 0,36 

Tira LED M253 de iGuzzini. Tira de LEDs RGB 3,6 m 30,00 108,00 

Cables de 4 pins. Connexió mascle a un extrem de cada tira (IP 
65) 

12 u. 0,50 6,00 

Junta passa-cables. 6 u. 0,50 3,00 

Silicona. Cordó de protecció dels contorns dels Mòduls LED 8,66 m 1,18 10,22 

Controladors SLaM-DALI de MULTILAMP. 3 u. 35,00 105,00 

Fonts d'alimentació MWF7 de iGuzzini. 3 u. 31,00 93,00 

Reguladors LED MWP3 de iGuzzini. 3 u. 6,75 20,25 

Cablejat intern. 1 u. 20,00 20,00 

Caixa de connexió amb fusibles. 1 u. 6,77 6,77 

Perns d’ancoratge 4 u. 2,5 10,00 

Total Cost dels materials 
   

1195,34 

     
Cost de fabricació 

    
Columna. Mecanitzat dels forats, soldadura de les anelles i 
tornejat de la part inferior 

0,5 h 30,00 15,00 

Base de suport. Mecanitzat dels forats i tornejat de la part 
superior 

0,25 h 30,00 7,50 

Mòduls LED. Mecanitzat del conjunt de suports i muntatge de 
les tires LED 

0,75 h 25,00 18,75 

Conjunt discos de formigó. Preparació del mallat, mecanitzat 
dels casquets, soldadura, emmotllament dels discos i muntatge 
mòduls 

6 h 50,00 300,00 

Tapa superior. Mecanitzat de la planxa i els forats 0,25 h 25,00 6,25 

Galvanització en calent. 176,266 kg 0,54 95,18 

Total Cost de fabricació 
   

442,68 

     
Cost sense IVA 

   
1638,02 

Benefici Industrial 
  

6 % 98,28 

IVA 
  

18 % 312,53 

Cost Total 
   

2048,83 

Taula 10.3. Cost del punt de llum, model 02 

Pressupost del model 03 

Component/Operació. Descripció Quantitat u. 
Cost 

unitari 
(€/u.) 

Import 
(€) 

Cost dels materials 

 
 

  Columna. Perfil circular φ 150.5 de 2420 mm de llargada 43,313 kg 1,25 54,14 

Base de suport. Perfil troncocònic amb una placa a la part 
inferior de 450x450x25 mm3 

81,008 kg 6,81 551,66 
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Anella de la junta base-columna. Perfil  circular φ 170.10 de 10 
mm de llargada per protegir la junta 

0,395 kg 1,25 0,49 

Anella de suport dels discos. Perfil circular φ 170.10 de 50 mm 
de llargada 

1,975 kg 1,25 2,47 

Casquets. Perfil circular φ 160.4,5 de 1140 mm de llargada 21,811 kg 1,25 27,26 

Formigó. Conformat dels 8 discos del model 03 0,160 m3 283,50 45,49 

Acer corrugat de φ 6. Mallat dels 8 discos del model 03 7,259 kg 0,59 4,28 

Anelles interiors dels discos. Perfil circular φ 170.5 de 380 mm 
de llargada 

25,69 kg 1,25 32,11 

Anella interior del disc inferior. Perfil circular φ 170.10 de 60 
mm de llargada 

2,37 kg 1,25 2,96 

Tapa superior. Planxa negra de 2,5 mm de gruix 0,857 kg 0,71 0,61 

Porta de registre.  1 u. 50,00 50,00 

Suports per les tires LED. Planxa d'alumini de 2 mm de gruix 0,63 m2 33,70 21,23 

Espàrrecs roscats M10x10. DIN 913 6.8 3 u. 0,14 0,42 

Espàrrecs roscats M10x20. DIN 913 6.8 3 u. 0,24 0,72 

Espàrrecs roscats M8x8. DIN 913 6.8 14 u. 0,06 0,84 

Cargols M10x16. DIN 933 6.8 3 u. 0,13 0,39 

Visos M4x6. DIN 7985 6.8 42 u. 0,01 0,42 

Tira LED M253 de iGuzzini. Tira de LEDs RGB 4,2 m 30,00 126,00 

Cables de 4 pins. Connexió mascle a un extrem de cada tira (IP 
65) 

14 u. 0,50 7,00 

Junta passa-cables. 7 u. 0,50 3,50 

Silicona. Cordó de protecció dels contorns dels Mòduls LED 10,11 m 1,18 11,93 

Controladors SLaM-DALI de MULTILAMP. 3 u. 35,00 105,00 

Fonts d'alimentació MWF7 de iGuzzini. 3 u. 31,00 93,00 

Reguladors LED MWP3 de iGuzzini. 3 u. 6,75 20,25 

Cablejat intern. 1 u. 20,00 20,00 

Caixa de connexió amb fusibles. 1 u. 6,77 6,77 

Perns d’ancoratge 4 u. 2,5 10,00 

Total Cost dels materials 
   

1198,95 

     
Cost de fabricació 

    
Columna. Mecanitzat dels forats, soldadura de les anelles i 
tornejat de la part inferior 

0,5 h 30,00 15,00 

Base de suport. Mecanitzat dels forats i tornejat de la part 
superior 

0,25 h 30,00 7,50 

Mòduls LED. Mecanitzat del conjunt de suports i muntatge de 
les tires LED 

1 h 25,00 25,00 

Conjunt discos de formigó. Preparació del mallat, mecanitzat 
dels casquets, soldadura, emmotllament dels discos i muntatge 
mòduls 

7 h 50,00 350,00 

Tapa superior. Mecanitzat de la planxa i els forats 0,25 h 25,00 6,25 

Galvanització en calent. 177,414 kg 0,54 95,80 

Total Cost de fabricació 
   

499,55 
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Cost sense IVA 
   

1698,51 

Benefici Industrial 
  

6 % 101,91 

IVA 
  

18 % 324,17 

Cost Total 
   

2124,49 

Taula 10.4. Cost del punt de llum, model 03 

Llavors els cost total de cada producte és: 

• Punt de llum model 01: 2605,30 € 

• Punt de llum model 02: 2048,83 € 

• Punt de llum model 03: 2124,49 € 

10.4. Cost d’instal·lació del punt de llum 

El cost d’instal·lació es planteja per un cas particular. Es considera un parc públic urbà on s’integren 6 

punts de llum, 3 dels quals són del model 01 i la resta del model 02. També s’utilitzen les mateixes 

bases de dades descrites a l’apartat anterior. Aquest cost detallat s’observa a la taula 10.5. 

Descripció Quantitat u. 
Preu 

unitari 
(€/u.) 

Import  
(€) 

Oficial 1ª paleta 6 h 24,00 144,00 

Ajudant paleta 6 h 21,31 127,86 

Oficial 1ª electricista 6 h 24,80 148,80 

Ajudant electricista 6 h 21,28 127,68 

Punt de llum model 01 3 u. 2082,91 6248,72 

Punt de llum model 02 3 u. 1638,02 4914,06 

Camió grua de 5 t de càrrega útil 3 h 48,42 145,26 

Retroexcavadora 75 CV 3 h 42,27 126,81 

Formigó H-25 N/mm2 pels cubs de fonamentació 3,685 m3 58,43 215,30 

Línies subterrànies de connexió 36 m 10,00 360,00 

Despeses auxiliars 2 % 12558,49 251,17 

     
Cost sense IVA 

   
12809,66 

Benefici Industrial 
  

6 % 768,58 

IVA 
  

18 % 2444,08 

Cost Total 
   

16022,32 

Taula 10.5. Cost d’instal·lació de 6 punts de llum en un parc públic 
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11. Implicacions ambientals 

11.1. Introducció 

El punt de llum presenta diversos efectes sobre l’entorn en cas que es projecti per formar part d’una 

instal·lació. En aquest capítol s’analitzen els impactes ambientals que es generarien per una aplicació 

concreta, com pot ser la implantació del projecte en estudi en un parc públic. Aquests impactes es 

determinen en les diferents fase del cicle de vida de la instal·lació. Es presenten de forma qualitativa i 

en alguns casos es quantifiquen. Finalment es comparen i s’analitzen els resultats per cada fase. 

11.1.1. Consideracions prèvies 

El parc públic conté 6 punts de llum, 3 dels quals corresponen al model 01 i la resta al model 02. Les 

fases de la instal·lació que es consideren comencen pel procés d’extracció dels materials, el seu 

trasllat a la fabrica i el procés de transformació com a material constitutius. També s’inclou el 

mecanitzat per obtenir els components definitius del punt de llum, el seu transport al punt 

d’instal·lació i les operacions de muntatge. Finalment es contempla la fase d’explotació d’aquest 

projecte i el procés de desmantellament de la instal·lació. 

La quantificació dels impactes ambiental de cada fase es realitza a partir del banc de dades BEDEC 

2011 de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITeC. Aquesta base de dades recull el 

cost energètic i les emissions de CO2 que es generen segons els materials i operacions considerades 

en cada fase de la instal·lació. Així es pot quantificar de forma aproximada, i segons les estimacions 

fetes per l’ITeC,  l’impacte que té el projecte en estudi en l’esgotament de recursos i l’escalfament 

global del planeta. 

Els impactes socials i econòmics que implica aquesta instal·lació es descriuen de forma qualitativa. 

Igualment es detallen el consum de recursos a cada fase. També s’expliquen les emissions i residus 

generats en les diferents etapes del cicle de vida del projecte. 

 

 



Pàg. 74  Memòria 

 

 

11.2. Impactes ambientals al llarg del cicle de vida de la 

instal·lació 

11.2.1. Fase de producció 

Aquesta fase contempla l’extracció dels materials que constitueixen el punt de llum i el seu traslladat 

a la fabrica de processament. Doncs els productes resultants d’aquesta fase són els perfils i barres 

d’acer i fosa de ferro nodular, com les planxes d’alumini necessàries per fabricar els components 

estructurals dels punts de llum. També inclou la generació del formigó per conformar tots els discos 

dels diferents models. 

El cost energètic i les emissions de CO2 per obtenir els materials constituents dels 6 punt de llum es 

detallen a la taula següent. 

Fase Pes Cost energètic Emissió CO2 

Material kg MJ kWh kg 

Fosa de ferro nodular 486,05 15942,37 4428,50 1273,75 

Acer 755,83 31367,03 8714,74 3023,33 

Alumini 6,80 1544,51 429,04 227,06 

Formigó 3546,60 1827,91 507,75 329,03 

Producció 4795,28 50681,82 14080,04 4853,16 

Taula 11.1. Cost energètic i emissions de CO2 en la fase de producció. Font: ITeC 

En aquesta fase també es produeixen emissions a l’aire de partícules, diòxid de sobre, monòxid de 

carboni i òxids de nitrogen. Els residus més significatius són les escòries, vessaments d’arena i restes 

de material refractari de la fosa. També es contempla les restes de ferralla i els residus d’embalatge 

com fusta, cartró i plàstics.  

11.2.2. Fase de fabricació 

La fase de fabricació consta de les operacions de mecanitzat necessàries per obtenir els components 

del punt de llum que s’envien al punt d’instal·lació per muntar-los. Les diferents operacions i el 

temps de mecanitzat estan resumides dins l’apart 10.3 del Pressupost d’aquesta memòria.  

Per tal de calcular el cost energètic d’aquesta etapa s’estima un consum mig per hora de totes les 

eines i processos que hi intervenen. Aquest valor té en compte diferents partides del banc BEDEC 

que relacionen cada màquina amb la seva potència i el tipus de motor. A més, s’accepta que totes 
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aquetes operacions s’alimenten amb energia elèctrica. Amb totes aquestes consideracions, les 

emissions i el consum energètic d’aquesta etapa es mostren tot seguit. 

Fase 
Temps Cost energètic Emissió CO2 

h MJ kWh kg 

Fabricació 72,00 5718,60 1588,50 833,51 

Taula 11.2. Cost energètic i emissions de CO2 en la fase de fabricació. Font: ITeC 

Les sortides en forma d’emissions també són en aquesta etapa les emissions a l’aire de partícules, 

diòxid de sofre, monòxid de carboni i òxids de nitrogen. Es destaquen els residus de ferralla, la 

ferritja impregnada d’olis i les restes d’embalatges. També es generen taladrines esgotades i fangs 

residuals de procés i depuració. 

Una operació que representa un gran impacte ambiental és la soldadura. Doncs es generen partícules 

i fums en aquest procés d’acoblament. En aquest cas, també destaca un aspecte ambiental com és la 

fabricació dels gasos de protecció i els elèctrodes. 

11.2.3. Fase de transport 

El transport dels components del punt de llum al parc públic on es muntaran es realitza amb un 

camió grua. Es considera que aquesta etapa dura 3 hores. Llavors es pot establir un consum energètic 

i emissions per aquest procés, que es descriu la taula 11.3. 

Fase 
Temps Cost energètic Emissió CO2 

h MJ kWh kg 

Transport 3,00 3651,72 1014,36 953,82 

Taula 11.3. Cost energètic i emissions de CO2 en la fase de transport. Font: ITeC 

Aquest mitjà de transport consumeix gasoil i per tant també emet diòxid de sofre que és causant de 

l’acidificació de l’entorn. A més es generen òxid de nitrogen que repercuteix en l’eutrofització 

d’ecosistemes, ja siguin aquàtics o terrestres. També destaquen les emissions de monòxid de carboni 

en la combustió incompleta del gasoil. Aquesta gas està associat a diversos problemes per la salut 

dels éssers vius. 

11.2.4. Fase de muntatge 

Aquesta fase contempla l’ús de dos tipus de maquinària com és un camió grua i una retroexcavadora. 

També es consumeix formigó per la fonamentació dels 6 punts de llum. La quantitat de material i els 
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temps d’us de cada màquina estan detallats a la taula 10.5 de l’apartat 10.4 del Pressupost. 

Seguidament es presenta el consum energètic i les emissions de CO2 d’aquest procés. 

Fase Pes Temps Cost energètic Emissió CO2 

Material/Maquinària kg h MJ kWh kg 

Camió grua 
 

3,00 3651,72 1014,36 953,82 

Retroexcavadora 
 

3,00 1022,49 284,01 267,06 

Formigó 8474,93 
 

3702,03 1028,33 631,73 

Muntatge 
  

8376,24 2326,70 1852,61 

Taula 11.4. Cost energètic i emissions de CO2 en la fase de muntatge. Font: ITeC 

En aquest procés també es generen emissions de diòxid de sofre, monòxid de carboni i òxids de 

nitrogen. També es produeixen residus de vegetació i terres provinents dels espais per la 

fonamentació i les línies subterrànies de connexió. 

11.2.5. Fase d’ús 

El conjunt de punts de llum té una potencia equivalent de 1134 W. Aquest valor fa referència a la 

potència de totes les tires de LED i les fonts d’alimentació utilitzades. Es contempla que la instal·lació 

tingui una vida útil de 14 anys i per tant, durant aquest temps es consumirà energia elèctrica per 

abastir tots els components elèctrics. Tant si es considera l’horari d’estiu com el d’hivern, el consum 

es produeix com a mitjana durant 3 hores al dia i al llarg de tot els dies de l’any. Així el nombre 

d’hores en que entraran en funcionament els punts de llum és 3 h/dia · 365 dies/any · 14 anys = 

15330 hores. En aquest cas les emissions que es generen i el cost energètic d’aquesta etapa són les 

següents: 

 Fase 
Temps Cost energètic Emissió CO2 

h MJ kWh kg 

Ús 15330,00 62583,19 17384,22 9121,73 

Taula 11.5. Cost energètic i emissions de CO2 en la fase d’ús. Font: ITeC 

En aquesta fase, a part de les emissions produïdes per la generació d’energia elèctrica es contemplen 

altres tipus d’impactes. Aquesta instal·lació aporta beneficis socials, doncs, pot ajudar a millorar la 

convivència i que les persones gaudeixen amb més interès de l’espai públic. De fet aquests impactes 

socials s’han plantejat com una de les finalitats del projecte en estudi. 

També es considera que pot tenir alguna implicació en l’àmbit econòmic. Es possible que els 

comerços i establiments de la zona propera al parc rebin un major nombre de clients. Finalment, es 
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destaca que l’entorn i la fauna urbana no rebran grans efectes de la instal·lació. Doncs la forma 

reduïda i compacta del punt de llum implica que no es generin enlluernaments i que la contaminació 

lumínica sigui molt baixa. 

11.2.6. Fase de desmantellament  

Aquesta fase inclou la retira de tots els punts de llum i el seu trasllat un centre de gestió de residus. 

El procés es porta a terme amb una camió grua i té una durada de 3 hores. Llavors el cost energètic 

d’aquesta última etapa i les emissions de CO2 es recullen a la taula 11.6. 

Fase 
Temps Cost energètic Emissió CO2 

h MJ kWh kg 

Transport 3,00 3651,72 1014,36 953,82 

Taula 11.6. Cost energètic i emissions de CO2 en la fase de desmantellament. Font: ITeC 

Les diverses consideracions sobre emissions són les mateixes que a la fase de transport. En aquest 

cas però, cal contemplar que el parc públic recuperi l’aspecte inicial o almenys que l’entorn no es 

vegi afectat per la desaparició de la instal·lació. 
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11.3. Conclusions 

La figura 11.1 resumeix el cost energètic i les emissions de CO2 que es generen al llarga del cicle de 

vida de la instal·lació.  

 

Figura 11.1. Cost energètic en kWh i kg de CO2 produïts en cada etapa considerada per la instal·lació 

Les fases amb més implicacions ambientals són la de producció i la d’ús. On es pot actuar més 

significativament per reduir els efectes d’aquest impactes és en l’explotació de la instal·lació. Doncs, 

aquesta etapa consumeix energia elèctrica i per tant, en cas de poder utilitzar fonts renovables per 

produir-la, es reduiria en una gran mesura el cost energètic i les emissions generades en aquesta 

instal·lació.  

Si es té en compte la fase de producció, el consum d’energia més gran es produeix en la preparació 

de l’acer i la fossa per constituir els components metàl·lics. En el cas que alguns d’aquests 

components es fabriquessin amb un altre material, per exemple el formigó, es reduirien de forma 

important el consum de recursos i les emissions de CO2 d’aquesta fase. En aquest sentit caldria 

plantejar un redisseny del punt de llum. 

També cal considerar la reducció i tractament de la resta d’emissions en les diferents fases del cicle 

de vida. I per últim es destaca la importància de traslladar tots els residus a una planta de gestió 

autoritzada. D’aquesta manera es pot minimitzar els efectes que tenen sobre l’entorn.   
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Conclusions 

El present projecte compleix satisfactòriament els objectius plantejats al seu inici. El disseny final del 

punt de llum té un marcat caràcter ornamental i es considera com un element apte per utilitzar-lo en 

espais públics i privats. 

El fet de tenir una estructura modular permet variar la forma final del punt de llum. D’aquesta 

manera segons l’alçada de la seva columna i la disposició dels discos de formigó, amb diàmetres i 

gruixos diferents, es poden obtenir diferents models que s’adeqüin a les preferències del client. 

Tots els components estructurals es presenten de manera detallada. S’inclouen les seves 

característiques mecàniques i s’analitza el seu comportament en front les sol·licitacions que marca la 

normativa vigent. La descripció es complementa amb els plànols de totes les peces. 

Els elements que integren el sistema lumínic permeten realitzar els efectes de canvi de color del punt 

de llum desitjats. En aquest cas, s’utilitzen productes comercials relacionats amb la tecnologia LED. 

Tots aquests components permeten variar, controlar i gestionar la resposta lumínica del punt de llum 

de manera satisfactòria. Pel que fa al disseny de certs components del sistema lumínic, com també 

estructural, que no entren dins l’abast d’aquest projecte, es donen especificacions complementàries 

per la seva posterior realització. 

L’anàlisi econòmic pels tres models que es presenten mostra que tots ells tenen uns preus 

competitius de mercat. També es considera que la incorporació del punt de llum en una aplicació 

concreta pot aportar beneficis a l’entorn social i econòmic, i que els impactes ambiental negatius que 

es generen són reduïts. 

Per acabar, es conclou que després d’aquest procés de concepció i desenvolupament del punt de 

llum, la solució obtinguda és viable tècnicament i econòmica. A més, pot ser un element més a 

considerar en l’ampli gamma de productes per mobiliari urbà. 
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