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L'edifici que cura
PFC . ETSAV - Sílvia Costa Estanyol

1. pati

5. instal·lacions

3. peces façana

4. prefabricat

2. vegetació

soterrani

sistema solar de control de llum i radiació natural

terapia_manteniment responsabilitat dels pacients

protecció solar

millorar requeriments tèrmics

rigiditzar l'estructura

banys

 "L"

falç sostre/ mur tecnic

conductes vistos

el pati serveix de sol i de sombra, d'aire i de resguard, ens protegeix i

ens dona qualitat de vida.

tots els pavellons respiren per un pati, els pacients tenen sortida directa

a una galeria i aquesta al pati. en planta soterrani es mante lús pero

sel's i dona millor relació amb l'exterior i més quantitat de llum

la vegetacio com a teràpia com a responsabilitat dels pacients, infermers,

metges i visitants de mantenir.

crear vincles entre la gent, millorar la sensibilitat.

unificació partint de la estandarització. pavellons: 2 façanes diferents amb

diferents requeriments 1 solucio: la peça.

espais comuns: mur cortina, imatge de lleuger. contrast entre nou i

rehabilitat.

barra obliqua: porxada, permeable amb tancaments de vidre lleugers.

industrialització de les peces, es a dir, peces fetes a fàbrica (economic) i

que al lloc només es tinguin que colocar (rapid).

els requeriments d'un hospital són molts i molt complexes. es preveuen

espais per instalacions electriques, aigua, evaquació, oxigen i aire

acondicionat amb termostat a l'habitació.

mur cortina

galeries

materials de construcció naturals

                   Detalls tipus

El caracter / La materia

                   Formalització

a.1-Paviment

a.2-Terra radiant

a.3-Aïllament a base de placa rígida de poliestirè extrudit

de espesos 3 cm

a.4-Capa de morter de regularització

a.5-Solera armada de formigó de e= 20 cm.

CAPES

VALORS DE TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

transmitància tèrmica de la solució = 0,42 W/m² k

valor exigit per la norma = 0,53 W / m² k

a.1-Xapa de coure, d'espesor 0'8 mm engatillat mitjançant

junta alçada de 25 mm y separació intereixos 60 cm.

a.2-Làmina separadora tipu TYBEK

a.4-Suport a base de tauler de fusta hidrofug de e = 22mm

a.5-Aïllament tèrmic

CAPES

VALORS DE TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

transmitància tèrmica de la solució = 0,50 W/m² k

valor exigit per la norma = 0,53 W / m² k

a.3-Làmina drenant de espesor 5 mm.

a.6-Encavallada de fusta existent.

a.1-Membrana impermeabilitzant formada amb làmina

RHENOFOL CG, seguint el sistema intemper TF

a.2-Capa antipunxant de filtre sintèntic FELTEMPER 300 P,

segons el sistema intemper TF

a.3-Capa de morter autonivellant tipu SIKA Monotop 632,

de e= 3mm

a.4-Forjat mixte de xapa grecada

a.5-Biga metàlica tipus IPN

CAPES

VALORS DE TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

transmitància tèrmica de la solució = 0,45 W/m² k

valor exigit per la norma = 0,53 W / m² k

a.6-Falç sostre

a.1-Obra vista existent, ha de passar un tractament de

neteja de l'arrebosat existent i posteriorment acabat a

base de pintura blanca

a.2-Aillament a base de llana de roca tipus Arena +65, de

espesor 5 cm, anclada al soport.

CAPES

VALORS DE TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

transmitància tèrmica de la solució = 0,42 W/m² k

valor exigit per la norma = 0,95 W / m² k

a.3-Trasdosat interior a base de 2 plaques de guix laminat

estandart (tipu A) o hidrofugas, segons el cas, de e: 12'5

mm, anclades a la subestructura de perfils tipus C.

a.1-Paviment

a.2-Terra radiant

a.3-Aïllament a base de placa rígida de poliestirè extrudit

de espesos 3 cm

a.4-Capa de morter de regularització

a.5-Solera armada de formigó de e= 20 cm.

CAPES

VALORS DE TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

transmitància tèrmica de la solució

valor exigit per la norma

a.1-Paviment

a.2-Terra radiant

a.3-Aïllament a base de placa rígida de poliestirè extrudit

de espesos 3 cm

a.4-Capa de morter de regularització

a.5-Solera armada de formigó de e= 20 cm.

CAPES

VALORS DE TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

transmitància tèrmica de la solució = 0,39 W/m² k

valor exigit per la norma = 0,95 W / m² k

                   La peça

estructura rigiditzadora

privacitat

protecció solar

a.2-Capa a la part interior de l'obra vista de morter

ECOSEC .

Un altre de les parts importants dels

pavellons són els elements en  "L" anclats

a la façana per donar  rigidesa a

l'estructura. Pel fet  d'haver enderrocat

l'espina central  del edifici que travava tot

el  complex, aquest perd la rigidesa i  per

això es necesari colocar uns  elements

estructurals.


