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ACABATS:



S'ha escollit el formigó blanc com a acabat exterior per als tancaments
verticals de tot l'edifici. Aquest atorga un aspecte sòlid i alhora dona
flexibilitat per crear diferents tipus de modulacions en façanes i així
poder ordenar-les segons la seva forma o les dimensions de les
fusteries utilitzades. A sota podem veure un exemple de modulació
aconseguida en el projecte gràcies a l'encofrat.

Aquest encofrat es realitzarà amb panell fenòlics per donar una
màxima qualitat en el seu acabat i ubicar les juntes en els llocs
desitjats. Gràcies a aquests panells tindrem un acabat molt fi,
d'aquesta manera evitarem porositats que generarien brutícia amb el
temps.

D'altra banda, degut a aquests murs lineals tan nets obtenim una
aparador per als "grafiteros". Per aquest motiu es donarà una capa de
pintura invisible anti-graffiti a tot el formigó vist exterior.



S'ha decidit col·locar l'aïllant tèrmic per la part exterior de les
cobertes del taller per un millor funcionament tèrmic. Aquesta xapa
serà necessària per realitzar l'acabat en aquests espais. Són els únics de
tot el projecte que no disposen de coberta aljub.

El color del zinc passa buscar desapercebut aconseguint assimilar-se al
màxim als colors del formigó blanc. Des del punt de vista dels usuaris
i des de l'exterior només veurem una línia de diferent material que
marca el perfil superior de la coberta.

Per tant, la xapa haurà de ser de tonalitat blanc trencat amb un acabat
que no sigui brillant.

És molt important també el detall de les juntes, com veiem a la dreta i
també com es soluciona la canal de recollida de la primera coberta.
Els doblecs de la xapa estan sobre dimensionats gràficament per una millor
comprensió.

 

 



El paviment interior es realitza amb formigó autonivellant. El formigó
que es fa servir té un espessor que pot variar entre el 10 i els 12 mm.

Aquest està realitzat a base de pedra reconstituïda, ciment, fibres i
additius orgànics. El 100% d'aquests materials són reutilitzats , cosa
que el fa totalment sostenible.

Les avantatges d'aquest material són:
Alta resistència a flexió i compressió.
Gran varietats de dissenys i textures, fins i tot personalitzables.
Fàcil manteniment, sense juntes.
Alta resistència a cop i rallades

L'altre material que complia els requeriments bàsics era el linòleum.
Aquest s'ha descartat pel seu mal comportament amb el terra tèrmic,
ja que fa d'aïllant.

En total s'abocaran més de 65 m³ de material totalment reciclat
entre tots els terres de l'edifici.



Es col·loca un fals sostre de cartró guix amb
peces de 60 x 60 cm amb el seu cantell recte.
Aquest és registrable per poder manipular les
instal·lacions que corren per sobre d' ell en
qualsevol cas.

Degut a la importància d'aconseguir un baix
nivell acústic es col·loquen plaques perforades
per absorbir la reverberació que es produeixi
dins de les aules i passadissos.

En concret s'ha escollit el model PLADUR
FON+, aquestes peces de 60 x 60 cm a més a
més de les seves perforacions quadrades tenen
una capa acústica al seu revers que millora la
seva capacitat d'absorció i serveix de filtre de
partícules.  Aquestes ja porten un acabat de
pintura blanca adient per al material.

SOLUCIONS TÈCNIQUES :



A la coberta s'utilitza un sistema de coberta invertida i transitable
previst per ser instal·lat en terrats totalment plans, amb pendent 0%.
Aquesta coberta requereix d'un dipòsit d'aigües pluvials que
funcionarà com a dipòsit de compensació a més a més de l'ús normal
i corrent que té aquest. En el nostre cas proveirem la coberta d'un
senzill sistema de filtració independent del sistema d'evacuació
d'aigua.

Gràcies a aquesta coberta tindrem els següents avantatges:
Espai de qualitat addicional, millor protecció acústica, reducció de la
contaminació, millora del clima urbà, estalvi energètic, prolongació de
la vida útil de la impermeabilització, reducció de la contaminació, ...

Es considera vital un bon aprofitament de l'espai de la coberta tant
pels alumnes com per la gent del carrer. Aquesta coberta serà una
façana més de l'edifici respecte als edificis veïns i un primer espai
d'exposició i de treball per als alumnes on podran exposar
contínuament les seves creacions.

La coberta aljub estarà realitzada per les següents capes de dalt a baix:

1 - Segons la zona hi haurà un tipus d'acabat vegetal o bé un acabat
similar al formigó. En el cas de les zones vegetals es seleccionaran
plantes autòctones molt resistents als canvis climàtics. En aquest cas
es requereix una capa de substrat ecològic especial de gruix 7cm per
poder-hi plantar.

2 - Un feltre sintètic separador entre el substrat i la llosa que
l'aguanta. Aquest feltre es deixarà caure sempre que existeixi un
suport i anirà a para a sota d'aquest. Amb això s'aconsegueix una capa
antipunxonament entre el suport i l 'impermeabilitzant i també un
subministre passiu d'aigua per a les plantes.

3 - Llosa "filtrón"`col·locada sobre suports. La peculiaritat d'aquestes
lloses és que son aïllant i alhora drenants. Amb això aconseguim aïllar
la capa d'aigua de les temperatures exteriors i també deixem passar
l'aigua de la pluja sense la necessitat de deixar juntes en el paviment.
Aquestes lloses també absorbeixen la deformació produïda per canvis
de temperatura.

4 - Suports regulables en alçada. Aquests tindran l'alçada necessària
per emmagatzemar 5 cm d'alçada d'aigua.

5 - AIGUA

6 - Membrana impermeabilitzant resistent a les arrels i als efectes que
tingui l'aigua embassada.

7 . Capa antipunxonament de feltre sintètic. Aquesta és la que separa
el formigó de l'impermeabilitzant perquè aquest no es malmeti.



El sistema de la Solera de "Cupolex" consisteix en un sistema per a la
construcció de soleres amb prestacions similars a les del forjat sanitari.
Aquestes estan constituïdes per "cúpules" de plàstic reciclat de 56 x 56
cm en planta y de 26 cm d'alçada en el nostre cas.

Aquestes cúpules encaixen entre elles de forma ràpida i formen una
estructura autoportant preparada per l'abocament del formigó per
formar la solera desitjada.
Aquesta solera tindrà uns espais entre les potes d'aquests cassetons
ideals per passar-hi instal·lacions.

Aquest material ens ofereix diverses avantatges com per exemple:
Rapidesa i facilitat en la col·locació, altíssima resistència,
impermeabilització de la solera, ventilació en totes dos direccions,
col·locació sobre qualsevol material (formigó pobre, terreny, grava,...),
...

En el nostre cas col·locarem els cassetons sobre una base de formigó
pobre de 10cm de espessor. Amb aquest gruix, els cassetons de 26,
una capa de compressió de 4cm en el punt més desfavorable i
suposant una resistència del terreny de 2,5 Kg/cm2 obtenim una
resistència de 2800 Kg/m2.



Els aïllants ultrafins multi-reflector son compostos tècnics de
espessor reduït (màxim 30mm) composats per un conjunt de
làmines reflectores i separadors associats (espumes, llana
d'ovella,...)

Aquests aïllants actuen al mateix temps sobre tots els tipus de
transmissió de calor (radiació, convecció, conducció,...) i són
particularment eficaços per limitar els intercanvis per radiació, que
representen una part molt significativa de les pèrdues de calor en
els edificis.

Estan perfectament adaptats per l'aïllament de edificis en tots els
aspectes (sostres, cobertes, parets i terres).

Amb la mateixa eficàcia tèrmica, els aïllaments ultrafins
multi-reflectors, permeten la instal·lació d'un sistema d'aïllament
de 3 a 5 vegades més fi (incloses les càmeres d'aire) que els
aïllants gruixuts convencionals.

Aquests tipus d'aïllants seran molt útils al projecte per salvar els
ponts tèrmics sense fer gran variacions a l'espai interior i també
per utilitzar-lo en punts conflictius com per exemple la canal de la
coberta dels tallers.



La resta d'aïllants col·locats a l'edifici seran de llana d'ovella. Aquest té unes
excel·lents propietats tèrmiques i acústiques. El consum energètic per la
elaboració del producte és d'un 14% de la energia necessària per elaborar
llana de vidre.

A més a més, aquest material pot ser instal·lat sense cap tipus de guants ni roba
protector, no irrita la pell ni els ulls, ni afecta al sistema respiratori.

En total a l'edifici trobem més de 350 m³ d'aïllant, per tant es considera molt
important optar per uns solució més sostenible que les utilitzades normalment.

TANCAMENTS :



En el projecte s'instal·len finestres d'alumini en tots els casos.
Aquestes s'escolliran amb una tonalitat marró tant similar com sigui
possible a la fusta utilitzada en els separadors amb els carrers i
pèrgoles.

Trobem tot tipus d'obertures, des de finestres simples d'una sola
(façana nord) fins a balconeres enormes correderes de tres fulles
(tallers).

Totes aquestes obertures disposaran de ruptura de pont tèrmic i
també de doble vidre amb càmera d'aire per a un millor
comportament energètic.

Tot i ser disposar d'unes obertures diferents, a l'esquerra veiem un
exemple de la combinació entre formigó blanc i fusteria d'alumini
amb tonalitat fusta.



A l'esquerra veiem la planta del projecte amb les
finestres més significatives del projecte marcades
amb colors.

A sota podem veure les dimensions d'aquestes
obertures i el seu sistema de funcionament.

A sobre podem veure la fusteria de les zones públiques que connecten a
l'exterior. Aquí es important destacar la balconera integrada que dona servei
de sortida d'emergència.

En general en tots els casos, si la obertura no és exactament de les mateixes
dimensions que la detallada segons el seu color es regirà per el mateix criteri
compositiu.


A les façanes exteriors on es necessita protecció solar
es col·locaran lames fixes de fusta horitzontals en la
façana sud i verticals en la façana est. Aquestes
ofereixen una alta resistència.

A les façanes interiors que donen als patis es
col·locaran estors exteriors elèctrics de color blanc
trencat.

Amb aquestes proteccions i els voladissos es tindrà el
control lumínic adient.

VEGETACIÓ :



Al projecte trobem dos tipus d'arbres: els que trobem als patis
interiors i tots els que trobem a les zones exteriors.

Els arbres que trobem a  l'exterior son els mateixos que trobem a tots
els carrers propers, no es busca crear una diferència amb les zones
properes.

D'altra banda, en els patis interiors es col·loquen moreres. Aquesta
decisió apareix per la necessitat de oferir uns patis frescos a l'estiu on
es pugui sortir tant a treballar com a descansar. Al ser arbres de fulla
caduca també faran de protecció solar per a l'edifici a l'estiu i deixaran
passar el sol a l' hivern.

També s'escull aquest tipus d'arbrat ja que amb un bon manteniment
es pot mantenir amb la forma i alçada desitjada. Aquestes amb
dimensions normals poden estar entre els 3 i els 15m.

En el projecte interessarà que formin una trama entre elles i
sobresurtin per sobre de la barana dels patis. Això es pot aconseguir
controlant el seu creixement i fent servir tensors perquè aquest arbre
creixi com si es tractés d'una planta trepadora com veiem a la imatge.

A l'esquerra podem veure com trobem indicats aquests arbres a les
plantes del projecte i a sota un exemple de la seva ubicació dins d'un
dels patis del projecte, en concret d'un pati dels tallers.

Ombres al pati a l'estiu. Ombres al pati a l'hivern

MoreraArbre de la zona



A la coberta la vegetació es presenta de dues formes:

La primera és la que trobem a terra que forma part de la distribució
de la coberta. La segona és la que trobem a les pèrgoles, aquí
trobarem plantes trepadores.

Al terra es buscaran plantes que no requereixin pràcticament
manteniment. Com s'ha explicat a l'apartat de la coberta aljub,
aquestes es regaran automàticament, per tant si busquem vegetació
que no requereixi poda, tallat, abono,... el manteniment d'aquesta
serà pràcticament nul. També es busca vegetació que tingui un cert
volum per trencar amb la planesa de tota la coberta i delimitar zones
verdes i zones pavimentades.

En aquest cas es plantarà vegetació tapissant com la família de les
lippies, messem o similars.

A les pèrgoles s'utilitzarà heura silvestre. Aquesta planta trepadora és
molt resistent, de fulla perenne i amb un bon seguiment tindrà la
forma desitjada.



Dins dels patis és necessari un bon control de les arrels perquè no se'ns malmeti el
paviment ni es trenquin possibles instal lacions que passin per aquest.

Es fa servir una carcassa de plàstic amb les dimensions necessàries segons el tipus d'arbre
dissenyada especialment per realitzar aquesta protecció. Aquesta carcassa té uns nervis
que eviten que les arrels facin voltes dins d'aquest espai i les condueix d'adalt a baix,
evitant així els danys al paviment.

Aquest producte té una
resistència molt elevada i una
instal lació molt simple com
podem veure a la imatge.

D'altra banda, trobem els
arbres exteriors. Aquests estan
dins de jardineres de planxes
de ferro corten sense fons que
trobem enterrades uns 60 cm
sota terra i fan una funció
similar a la de la carcassa.

ALTRES :


Com hem pogut veure als alçats i s'ha explicat abans, es crea una línia de
pàrking per bicicletes reseguint pràcticament tota la façana sud de l'edifici.

Aquesta estarà realitzada amb el model que veiem a l'esquerra, és un
model molt simple, cosa que farà que la façana no quedi malmesa per la
imatge d'aquests.



A l'exterior s'utilitzarà un gres porcellànic de color gris clar. Aquest
serà rectificat i amb acabat antilliscant segons requereix el codi tècnic.

La junta serà la mínima possible segons fabricant i estarà realitzada
amb producte "epoxi" per una millor resistència i durabilitat. Aquesta
serà d'un color similar al del porcellànic.


  












  

Sistema de ventilació de la Solera


