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Economia
circular
Material 100% reciclable

L’alumini és l’element més Abundant de l’Escorça terrestre 
després de dir l’oxigen i el silici i olla ser reciclat infinitament 
sense Perdre cap de les Seves Grans Facultats.

Les columnes d’alumini a l’economia circular te unpaper 
protagonista per su Capacitat de reciclatge. Gràcies a su 
disseny i material, són 100% reciclables i permeten allargar 
durante Molt temps su vida útil. A més, a diferència d’Altres 
materials, no perden calidad en el Procés.

La Utilització de l’alumini com a material per a les columnes 
d’il·luminació és un gran Avantatge respecte a Altres 
components doncs és Molt valuós com a residu, el qual 
suposa un gran incentiu Econòmic ja que necessita un cost 
ambiental menor en l ‘ Extracció de Matèries primeres i su 
industrialització.

Els seus principals virtuts són: la seva lleugeresa (sobre 
un terç de l’pes de l’coure i l’acer), resistència a la corrosió 
(característica molt útil per a aquells productes que 
requereixen de protecció i conservació), alta resistència 
mecànica, és un bon conductor i calor, no és magnètic ni tòxic, 
bon reflector de llum (idoni per a la instal·lació de lluminàries), 
impermeable i inodor, i molt dúctil. I com a característica 
essencial i primordial és que es tracta d’un metall 100% 
reciclable, és a dir, es pot reciclar tantes vegades com es 
vulgui mantenint totes les seves particularitats.

El 75% de l’alumini produït en 100 anys es troba encara en ús 
gràcies a l’reciclat. La taxa de reciclatge de l’alumini a Europa 
és molt alta i es reparteix en un 50% en envasos, el 85% en 
construcció i el 95% en transport. Així es produeixen 4 milions 
de tones d’alumini reciclat. És una tasca de tots millorar els 
índexs de sostenibilitat que afecten el canvi climàtic i preservar 
els recursos del nostre planeta.

Per a això realitza cada any tot un seguit d’estudis relatius 
als diferents indicadors de sostenibilitat principals. Però 
es necessita un compromís sincer per part dels governs 
per desenvolupar, al costat de la indústria, les polítiques 
mediambientals més eficients per tal de fer front a el canvi 
climàtic. La relació entre la indústria i els governs ha de ser de 
complicitat, i s’ha de basar en la col·laboració a l’hora de definir 
els processos de desenvolupament. Al seu torn, els governs 
tenen el deure d’informar i conscienciar la gent, des dels 
fabricants fins als consumidors, de l’important que és prendre 
les mesures convenients en cada etapa de la vida d’l’alumini.

Un material respectuós amb el medi ambient,
idoni per al món en què vivim.



6

Resistent
a la corrosió
Antioxidant

ALEACIÓ EN AW-6063
Composició química s/ EN 573-3

Si Fe Mn Mg Cu Cr Zn Ti

Min 0,30 0,1 - 0,35 - - - -

Max 0,60 0,30 0,10 0,60 0,10 0,05 0,15 0,10

Característiques mecàniques garantides segons EN 755-2

Estat de 
resis-
tència

e (mm) Força
tensil
Rm 
(MPa)

0.2 %
límit
elàstic
Rp 
(MPa)

Elasticitat

A (%) A50 (%)

T4 - 120 60 16 14

T66 0<e<3 
3<e<25

215 
195

150 
160

8 
8

6 
6

Característiques mecàniques 
mitjanes

Característiques
mecàniques mitjanes
després de soldar 

Rm Rp A (%) HB Rm Rp

160 80 20 40 16
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T66 0<e<3 
3<e<25

215 
195

150 
160

MATERIALS

L’alumini és un element químic, de símbol A l’i nombre atòmic 
13. Es tracta d’un metall no ferromagnètic. Com metall s’extreu 
únicament de l’mineral conegut amb el nom de bauxita, per 
transformació primer en alúmina mitjançant el procés Bayer i 
tot seguit en alumini metàl·lic mitjançant electròlisi.

Aquest metall posseeix una combinació de propietats que 
el fan molt útil en enginyeria mecànica, com ara la seva 
baixa densitat (2.700 kg / m3) i la seva alta resistència a la 
corrosió. Mitjançant aliatges adequades es pot augmentar 
sensiblement la seva resistència mecànica (fins als 690 MPa). 
És bon conductor de la calor, es mecanitza amb facilitat i és 
relativament barat. Per tot això és des de mitjans de segle XX 
el metall que més s’utilitza després de l’acer.

L’aliatge que emprem en les nostres columnes d’extrusió 
d’alumini és l’EN AW-6063, d’alta resistència a la corrosió i 
amb gran robustesa mecànica, aptes per a la seva instal·lació 
en zones costaneres insulars i peninsulars, suportant l’alta 
salinitat i són idònies per a les aplicacions més exigents.

ANTIOXIDANT

SENSE MANTENIMENT

RECICLAT 100%

SEGURETAT PASSIVA
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1. 2. 3.

La normativa europea EN-12767 especifica els requisits de 
comportament i defineix nivells en termes de seguretat 
passiva destinats a reduir la gravetat de les ferides d’ocupants 
de vehicles en cas d’impacte amb estructures de suport 
permanents dels equipaments de la carretera.

Les lesions estan causades per diferents factors, inclosa la falta 
de distància de frenada, elevades forces de desacceleració 
experimentades per les víctimes de l’xoc, intrusió d’objectes en 
l’habitacle, deformació de l’espai de supervivència, passatgers 
sense cinturó que són desplaçats per l’interior de l’ vehicle i 
ocupants llançats fora de el vehicle. La gravetat de les lesions 
depèn també de la velocitat de el vehicle i la forma, mida i 
rigidesa de l’objecte contra el qual es xoca.

Tots els estudis consultats coincideixen que en cas d’impacte, 
la gravetat de l’accident per als ocupants d’un vehicle depèn 
de l’eficàcia de les estructures de suport de l’equipament de 
la carretera. Per això, basant-se en raons de seguretat, els 
estudis recomanen la instal·lació d’equipaments fabricats de 
manera que, en cas d’impacte amb un vehicle es deformin o 
es trenquin, de manera que absorvan l’energia.

Les categories de absorcción d’energia són: alta absorció 
d’energia (HE), baixa absorció d’energia (LE) i sense absorció 
d’energia (NE). En el cas de les nostres columnes d’alumini 
estan preparades per a la baixa absorció d’energia (LE) en 
cas d’accident. Això es tradueix en què els passatgers són 
exposats a menor desacceleració, i l’habitacle de seguretat 
que envolta els passatgers queda sotmès a menors càrregues 
i rebran menys energia. Si la categoria d’absorció fos d’alta 
absorció (HE), la columna rebria tota l’energia de l’impacte que 
poden ocasionar greus lesions.

Les columnes d’alumini ja són una realitat en moltes carreteres 
europees gràcies a l’entrada en vigor de la normativa 
de seguretat de la Unió Europea EN-12767, referent a la 
“seguretat passiva de les estructures suport de l’equipament 
de la carretera”, que recomana expressament la seva 
instal·lació. Actualment el seu ús no és obligatori, però ja hi ha 
diversos països que han començat a instal·lar-les en les seves 
carreteres.

SIMULACIÓ TEST DE SEGURETAT
Velocitat d’impacte 50, 70 o 100 km / h

Categories de Absorció d’energia segons la norma EN-12767

Seguretat
passiva
La teva seguretat és el més important

Classe de velocidad 50 70 100

Cat. Absorció d’energía Velocitat de sortida, Ve, en Km/h

HE Ve = 0 0 ≤ Ve ≤ 5 0 ≤ Ve ≤ 50

LE 0 < Ve ≤ 5 5 < Ve ≤ 30 50 < Ve ≤ 70

NE 5 < Ve ≤ 50 30 < Ve ≤ 70 70 < Ve ≤ 100
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1. Mar obert, línia de costa.
2. Llacs o terrenys oberts amb vegetació escassa i sense 

obstruccions.
3. Terreny obert amb plantes baixes, herba, arbres o edificis, 

situat a una distància superior a 20 vegades la seva 
alçada de l’un a l’altre.

4. Àrees regularment cobertes amb planta, edificis o 
obstruccions individuals situades a una distància inferior 
a 20 vegades la seva altura de l’una a l’altra (per exemple, 
pobles, zones suburbanes, boscos).

5. Zones urbanes, on es cobreix a l’almenys el 15% de la 
seva superfície amb edificis amb alçada mitjana superior 
a 15 m.

Segons norma EN40

CATEGORIA DEL 
TERRENY

Ports Zones 
vianants

Carreteres Urbanitzacions

Passeigs 
marítims

Vials 
urbans

Polígons 
industrials

Parcs i 
jardins

Per a les
aplicacions 
més exigents
Evita la corrosió electrogalvánica

L’alumini és una matèria primera amb moltes propietats 
úniques que el fan ideal per a aplicacions exigents com: zones 
costaneres, ambients humits i corrosius. Aquesta és una 
de les raons per les quals podem desenvolupar la columna 
d’il·luminació perfecta per a qualsevol entorn i qualsevol tipus 
de sòl. Prenguem una àmplia gamma, des de les nostres 
columnes d’il·luminació a prova de col·lisió per a carreteres i 
autopistes provincials fins columnes d’il·luminació clàssiques 
per a places de mercat ... La base a nivell de terra, separada 
de la columna d’il·luminació, està completament aïllada per 
evitar la corrosió electrogalvánica. Per aquestes raons són 
ideals per a qualsevol aplicació i / o localització.
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Tècnicament
perfectes

 
DIMENSIONS  

Un procés patentat de deformació en calent combinat amb 
alta pressió, ens permet obtenir perfils que van desdels 3 fins 
als 12 metres d’altura en formats cònics,cilíndrics i telescòpics. 
Les principals etapes d’aquest procés són:

- Selecció de la matèria primera.
- Tranformació en lingot d’extrusió.
- Homogeneïtzat de l’estructura molecular.
- Extrusió de l’perfil.
- Conicitat
- Tractament tèrmic.
- Obertura de la porta.
- Tub de reforç.
- Acabat superficial.

Alçada estàndard
3 ı 3,5 ı 4 ı 4,5 ı 5 i 6 ı 8 ı 10 ı 12 m.
Gruixos
2,5 ı 3 ı 4 mm.
Diàmetre inferior Ø
114, 120, 135, 145, 165, 177, 190, 200, 202, 222 mm.
Diàmetre superior Ø
60, 76, 90 mm.

El disseny de les columnes d’enllumenat en alumini es basa en 
la norma EN 40:
A 40-2 - Requisits generals i dimensions.
A 40-3-1 - Especificació per a càrregues característiques.
A 1991-1-4 - Accions en estructures. Accions de vent
EN 4 0-3-2 - Verificació mitjançant assaig
A 40-3-3 - Verificació per càlcul.
A 40-6 - Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat 
d’alumini.

CÀRREGUES ADMISSIBLES I 
MARCAT CE

Alumini extrusionat sense soldadura

La qualitat de les nostres columnes d’alumini és el resultat de 
més de 50 anys d’experiència en combinació amb la contínua 
investigació i desenvolupament de productes.

(Per altres consultar)

DOBLE TUB I RAIL 
INTEGRAT

TÈCNICAMENT 
PERFECTE

 
TECNOLOGIA

Un tub interior expandit actua com a reforç al voltant de 
la porta de servei. El reforç actua des de la placa base fins 
aproximadament 20 cms. per sobre de la porta de servei.

Rail integrat en el tub interior per instal·lar components 
elèctrics. Incorpora connexió per a presa de terra.

Les dimensions de l’rail obeeixen als estàndards de mercat DIN 
49778.

La porta IP44 ve equipada amb 2 cargols triangulars de 
seguretat M8.

ACABAT 
SUPERFICIAL

NORMATIVA

El resultat són columnes d’una sola peça sense soldadura, 
subjectes a un estricte control de qualitat d’acord amb 
la certificació EN-ISO 9001. Els estàndards de disseny i 
fabricació obeeixen a la norma UNE-EN 40, sent la primera 
companyia a obtenir el marcatge CE per columnes d’alumini 
extrusionat.

Les columnes d’alumini de Salvi es subministren en acabat 
raspallat. Opcionalment es poden triar en acabat lacat segons 
colors RAL.

COLORS 
DISPONIBLES

Rail 
integrat

M8

Doble 
tub

IP44

Alumini Raspallat

Imprimació

Poliuretà Elastòmer

Color

Columna d’alumini 
EN-40

Protector de
poliuretà
elastòmer

Placa base 
EN AW 5754
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3

Fàcil d’instal·lar,
lleugera i resistent

La instal·lació de les columnes d’il·luminació amb placa base es 
recomana realitzar-la sempre per sobre de el nivell de terra.

En cas contrari haurà de protegir la base amb un aïllant elèctric 
per evitar parells galvànics.

La durabilitat de la columna d’alumini queda garantida per Salvi 
mitjançant els següents aïllaments: 1. Tractament termoplàstic en placa base.

2. Casquets de poliamida per aïllar de pern, de 
volanderes i femelles.

3. Ànode de sacrifici. 

Opcional: En el cas de columnes encastades a terra es 
suminiustrarán sense placa base.

Les columnes d’alumini de Salvi optimitzen i agilitzen a l’màxim 
el procés d’instal·lació en carrers, carreteres, places ... gràcies 
a la seva alta manejabilitat, poc pes i la simplicitat de fixació.

El seu baix pes permet que un màxim de dos operaris realitzen 
un muntatge sense mitjans d’elevació. Com a resultat s’obté 
una reducció de temps i costos d’instal·lació.

Sense mitjans d’elevació. Fàcil de transportar.

 
RECOMANACIÓ

Instal·lació recomanada
amb PLACA BASE

ÀNODE DE SACRIFICI

1. Introduir l’ànode de zinc dins de la columna i deixar-
lo a terra.

2. Tancar la porta de la columna.

3. L’ànode de sacrifici protegirà la columna de la 
corrosió, corroint aquest primer. La velocitat 
de corrosió i la durabilitat d’aquest component 
dependrà d i l’agressivitat el medi en què es trobi.

4. Durant les operacions de manteniment, controlar la 
integritat de l’ànode de zinc.

5. Durant l’existència de l’ànode de zinc, la columna 
estarà protegida.

6. Reposar l’ànode de zinc per un de nou abans que 
desaparegui per complet.
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COLUMNA

CRITERI DE SELECCIÓ DE COLUMNES

PROJECTE

• Perfil: Tipus i alçada
• Porta: Dimensions i posició
• Braços: Quantitat, longitud i angle

• Velocitat de vent (base càlcul 136 km / h)
• Cicle de vida (base càlcul 25 anys)
• Categoria de el terreny (d’1 a 5)
• Nº de lluminàries:

�- Resistència a el vent: Ac (m2)
�- Pes (Kg)

La selecció de la columna vindrà determinada per la velocitat 
de vent (136 o 161 km / h) i la superfície de la lluminària. 
Les taules dels models boulevard i faubourg mostrats en 
aquest catàleg són vàlides per a zones 3-4 i una de lluminària 
inferior a 20Kg de pes. Per configuracions diferents s’haurà 
de sol·licitar un estudi a la nostra oficina tècnica, ja que Salvi 
a través d’un programa de càlcul acreditat per expedir el 
certificat CE, on introdueix les variables necessàries per 
seleccionar la columna més òptima segons les directrius de la 
norma EN-40 .

A continuació es descriuen les principals variables.

Un cop analitzats tots 
aquestes dades

Salvi ofereix una solució 
a mida per a cada 

projecte, tenint sempre 
en compte els costos 

i la seguretat de la 
instal·lació.

Solució per
a cada projecte

CERTIFICAT DE CONFORMITAT
Segons la norma EN 40

Analitzem el teu projecte per oferir una solució a mida
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NFU400AAAT13* 4 m 114 N/A 2,5 0,21 0,14 12 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 4 m 120 N/A 3 0,28 0,18 17 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU450ABBT13 4,5 m 120 N/A 3 0,26 0,17 19 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU500ABBT13 5 m 120 N/A 3 0,21 0,14 20 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 6 m 120 N/A 3 0,114 0,09 22 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU800ABBT13* 8 m 165 N/A 4 0,29 0,16 48 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFUA00AHDT13* 10 m 200 N/A 4 0,26 0,10 70 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NBL450AA2T13 4,5 m 114 76 2,5 0,12 0,08 12 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76 

NBL600AB2T13 6 m 120 76 3 0,12 0,08 18 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76

NBL700AC2T13* 7 m 135 76 3 0,11 0,07 22 200X200 400X86 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBL800AD2T13* 8 m 145 76 3 0,09 0,06 26 300x300 400x85 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBLA00AG2T13* 10 m 177 76 4 0,1 0,07 47 300x300 500x100 M-22/600 Ø60 / Ø76 

Boulevard 

Faubourg

Estàndard

*Columnes amb comanda mínima de 5 unitats.

Altres mesures disponibles
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Estàndard

*Columnes amb comanda mínima de 5 unitats.

Altres mesures disponibles
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A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avís. La informació continguda en aquest docu-
ment és orientativa i no suposa cap compromís contractual.
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