
"La organización de una estructura espacial destinada a
las máquinas que se superpone a la destinada al hombre se
establece como un acuerdo entre la estructura portante y la
mecánica que deriva en una progresiva indiferencia del espacio
construido con respecto al medio exterior. (�) el esfuerzo constructivo
se desarrolla en la resolución del espesor del piso-oquedad como
estructura diáfana y suministro energético universal. La sección
constructiva permite cuantificar la flexibilidad del espacio".

Técnica y arquitectura en la ciudad contemporanea, I. Ábalos, J.
herreros, Ed. Nerea

"La automatización del trabajo y la introducción de tecnología
de dependencia electrónica en las oficinas marcan una inversión
especular del techo como membrana de energías, trasladando la
distribución energética al plano del suelo. Al techo universal
generador de ambiente uniforme le sustituye el suelo vinculado
individualmente al puesto de trabajo, desdoblando la cavidad del
piso en un espesor multicapa que exige nuevos tratamientos. Sin
embargo, la profundidad del espacio y la concepción del piso como
cavidad permanecen como conceptos ya explotados que ahora
reciben nuevos tratamientos".

TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

SECCIÓ CONSTRUCTIVA
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Policarbonat transparent de triple capa amb cel·les interiors buides (40/500mm) amb tractament  U.V. (evitar els rajos ultraviolats).

Perfil d�alumini 50/50/4 mm amb fixació SHS anclatge succió. Estructura primària de suport de les planxes de policarbonat.

Perfil d�alumini 80/80/4 mm d�estructura secundària  de suport de les planxes de policarbonat.

Perfil d�alumini 80/120/4 mm fixat a l�estructura d�acer existent.

Reixa 40 mm d�acer galvanitzat.

Perfil en U 70/30/4 mm d�acer galvanitzat.

Perfil d�acer 40/40/4 mm de subjecció  de la passarel·la.

Conductes d�aigua  ¢ 20mm. de rec gota a gota pels testos.

Lames per ventilació d�alumini anoditzat, controlades mecànicament.

Motor elèctric per control d�obertures (lames o planxes de policarbonat).

Testos. 150/50/40 cm .de PVC amb fons unitari de recollida d�aigua.

Cortina protectora solar  enrotllable de reixa metàl·lica de diferents graus de separació de peces (d�adalt a baix de menys a més densa).

Frontissa d�acer galvanitzat per permetre l�obertura de la planxa de policarbonat.

Biga void 600.

Pilar existent d�acer A 42 format per quatre angles 12 cm.  embaguetats amb xapes de 80 cm. d�amplada,  altura variable (en funció del

pilar) i gruix 10 cm.

Finestra d�alumini amb vidre doble de seguretat (10+16+10 mm.)

Guies d�alumini anoditzat 110/60/4 m. col·locades per fixació de pannells penjats.

Fixació a pressió per fixar les guies al cordó inferior de la  biga metàl·lica existent.

Sostre formant per pannells sandvitx de 100 x 100 cm. amb plafons d'aïllament  VIP composats per pols de silicat envasats al buit a una

làmina de polietilè i alumini (gruix 15 mm.), i fixat a les guies d�alumini. Possibilitat de diversos acabats interiors i d�incorporació d�instal·lacions.

Sostre format per pannells de 100 x 100 cm. amb marc d�alumini i doble vidre amb cambra (8+10+8). Possibilitat de llum zenital a les aules.

Protecció solar mòbil de reixa metàl·lica (com la de façana), subjectada a uns tubulars que es desplacen per guies d�acer (50/50/4mm.).

Possibilitat de substitució fàcil per una altra de diferent acabat en funció dels requeriments interiors conservant el sistema de guies.

IPN 300.

Caneló de recollida d�aigua pluvial (es condueix fins dipòsits).

Lames mòbils d�alumini anoditzat per ventil·lació, amb disseny per evitar l�entrada de l�aigua.

Protecció solar retràctil de lona gruixuda per exigències de grans opacitats (projeccions interiors de films, etc...)

Pannell sandvitx de coberta amb capa de 100 mm. d�aïllament de poliestirè estrudit i protegit contra l�aigua.

LLEGENDA

Forjat col·laborant de xapa gracada d�acer i formigó armat (6+10 cm)

Connectors d�acer per garantir el treball solidari del forjat col·laborant i l�estructura metàl·lica.

Peus metàl·lics telescòpics de terra tècnic sobreelevat.

Cavitat del terra tècnic sobreelevat  de 20 cm. per pas d�instal·lacions. En funció del gran d�exigència del programa pot acollir aïllament

acústic i tèrmic.

Plaques 50x50 cm. de contraxapat fenòlic.

Reixa metàl·lica enrotllable antirobatoris.

Xapa d�acer galvanitzat (4 mm.) inclinada per garantir l�evacuació de possibles entrades d�aigua a la cambra.

Aïllament tèrmic de llana de roca (8o mm.)

Xapa d�acer galvanitzat (20 mm.) collada a perfils U de subjecció.

Vidre laminar de seguretat (22 mm),

Fixacions  d�acer 60/60/6 mm.

Tub fluorescent

Perfileria d�alumini 50/50/4 mm. de subjecció de pannells.

Cavitat per motor elèctric, per absorció i extracció d�aire (a mode de by pass) de la cambra de clima intermig, creant una depressió a la

mateixa.

Plafó prefabricat amb acabat de xapa metàl·lica fosca i ànima d-aïllant de fibres, i muntants, i acabat interior de pannells de fibra de guix.

acumuladora de calor.

HEB 250.

Perfil metàl·lic tubular 150x150x4mm.

Tub de secció circular de xapa metàl·lica d�impulsió d�aire.

Tub de secció circular de xapa metàl·lica d�extracció d�aire.

Llosa de formigó alleugerit transitable.

Aïllament tèrmic 200mm. de planxa de poliestirè extrudit.

Conducte d�aire exterior fibra de vidre amb acabat interior i exterior de làmina d�alumini. (aire refredat a l�hivern i preescalfat a l�hivern).

Fonamentació i galeria existent .

Ventilador elèctric per crear moviments d�aire a l�estiu.

Solera de formigó armat  (gruix 20 cm.)

Morter adhesiu de capa fina fortificat amb làtex.

Paviment plaques de gres ceràmic, d�acabat llis i alta resistència.

Boca d�extracció d�aire amb filtre practicable

Plataforma metàl·lica ( 250 d�ample, llarg variable i gruix 2mm.) penjada per pas d�instal·lacions al local
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SECCIÓ TRANSVERSAL  e: 1/30

EL FORJAT COM A ELEMENT SERVIDOR

L�agrupació d�instal·lacions i d�espais servidors es nua de les claus importants
que el projecte segueix per intentar aconseguir les condicions de flexibilitat i variabilitat
en el temps que necessita l�espai servit ( aules,  sales de projeccions,  zones d�exposicions,
etc...). Tot això sota els criteris de intervenció justa i justificada, és a dir, intentant que
les intervencions siguin les mínimes necessàries per arribar a l�objectiu arquitectònic.

Així doncs es planteja la creació d�un forjat intermig que ens divideix en dos
les naus laterals  (la nau central es regeix pels mateixos criteris, però té mes de dos
nivells, tot i que no superposats sinó cavalcats) i que ens aglutina el màxim número
d�instal·lacions possibles tant per l�espai servit superior com l�inferior.

Per això ens cal primer analitzar els requeriments tècnics d�instal·lacions que té
cadascun dels programes amb que comptem i arribem a la classificació:

AULES

- Flexibilitat organitzativa interna

- Variabilitat de captació de llum
   (façana = lateral, coberta =zenital)

- Gran accessibilitat al cablejat, sobretot
  telecomunicacions i electricitat

- Facilitat de muntatge i desmuntatge (llloguer)

- Aïllament acústic.

- Protecció visual.

- condicionament higrotèrmic centralitzat,
  però individualitzable a cada aula (lloguer)

COMERÇ

- Donat que són petits locals de lloguer
  destinats a negocis de tecnologia:

- Molta accessibilitat a les Instal·lacions,
 especialment electricitat i
 telecomunicacions.

- Especial atenció a la variabilitat d�acabats
  interiors.

- Climatització del local unitària,
  compatible amb possibles tancament de
  volums interiors.

FORJAT

- Acabats paviments
- Aïllament acústic.
- Telecomunicacions.
- Electricitat.
- Climatització de l�aula

- Climatització de l�edifici.
- Climatització del comerç.
- Elctricitat i Telecomunicacions
  (Combinat amb la distribució vertical per
   les parets mitjeres)

REQUERIMENTS AGRUPACIÓ AL FORJAT

"La organización de una estructura espacial destinada a
las máquinas que se superpone a la destinada al hombre se
establece como un acuerdo entre la estructura portante y la
mecánica que deriva en una progresiva indiferencia del espacio
construido con respecto al medio exterior. (�) el esfuerzo constructivo
se desarrolla en la resolución del espesor del piso-oquedad como
estructura diáfana y suministro energético universal. La sección
constructiva permite cuantificar la flexibilidad del espacio".

Técnica y arquitectura en la ciudad contemporanea, I. Ábalos, J.
herreros, Ed. Nerea

"La automatización del trabajo y la introducción de tecnología
de dependencia electrónica en las oficinas marcan una inversión
especular del techo como membrana de energías, trasladando la
distribución energética al plano del suelo. Al techo universal
generador de ambiente uniforme le sustituye el suelo vinculado
individualmente al puesto de trabajo, desdoblando la cavidad del
piso en un espesor multicapa que exige nuevos tratamientos. Sin
embargo, la profundidad del espacio y la concepción del piso como
cavidad permanecen como conceptos ya explotados que ahora
reciben nuevos tratamientos".

* Hi ha tot una sèrie de necessitats tècniques que no podran ser cobertes
a travçes del forjat, en funció de si es serveix al pis d�adalt o el d�abaix. Per
exemple,  instal·lacions com les protecció antiincendis o l�enllumenat artificial
són d�obligada col·locació al sostre de la peça a tractar, per tant a les aules
no podrà venir servit des del forjat, sinó pel sostre; en canvi a comerç si.

DETALL AXONOMÈTRIC    e: 1/15

Forjat col·laborant de xapa grecada d�acer i formigó armat (6+10
cm)
Malla d�armat de la xapa de compressió.
Peus metàl·lics telescòpics de terra tècnic sobreelevat.
Cavitat del terra tècnic sobreelevat  de 20 cm. per pas d�instal·lacions.
En funció del gran d�exigència del programa pot acollir aïllament
acústic i tèrmic.
Plaques 50/50/4 cm. de contraxapat fenòlic.
Conducte de secció circular ¢ 250mm. de xapa metàl·lica d�impulsió
d�aire exterior pretractat bioclimàticament,  per la climatització
general de l�edifici (espais comuns).

Conducte d�extracció  d�aire 50/15/5mm, de fibra de vidre amb acabat
interior i exterior de làmina d�alumini.
Boca d�absorció d�aire amb filtre practicable i mànega de connexió
al conducte general, per tenir un cert grau de moviment d�aquesta
a diverses peces de paviment.
Conductes d�aigua pretractada per climatització pròpia de les aules
(fancoil).
Conducte xapa d�acer per climatització pròpia del local comercial.
Biga Void 600.
Plataforma de xapa d�acer ( 250 d�ample, llarg variable i gruix 2mm.)
penjada per pas d�instal·lacions al local.
Cablejat elèctric i de telecomunicacions.
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