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Les plaques solars es situen a la part més al sud de la coberta, i la que
té una millor inclinació respecte a la horitzontal per a un major
rendiment de les plaques (uns 20º de la coberta i 15º de les plaques).
Els panells utilitzats seran de sol.lici de policristal.lí opac.
El format de les peces correspon a moduls de dimensions aproximades
de 2,5x2,5m, format per 2 plaques de 2,2x1,2 en cada modul amb un
espai de separació per a pas d'operaris i instal.lacions necessaris per
al seu funcionament.
La subjecció a la coberta es farà a base de petites subestructures en
forma de triangle, que amb l'ajuda d'uns rastrells, sujectaran la
coberta. Aquesta estructura anirà collada a la xapa grecada inferior.

L'estructura del lluernari és d'acer galvanitzat, i està formada per tubs de
8x80x3mm, situats a la part inferior, que van a collar-se amb la xapa perimetral
que forma el lluernari que a la vegada anira collat a les corretges de la coberta.
Aquesta xapa plegada, tindrà uns forats a la part superior per a facilitar la
ventilaxió interior del lluernari. A la vegada, tindrà una xapa plegada a la part
superior que divideix el forat en quatre parts, que servirà per a l'evacuació de
l'aigua de sobre el vidre, i també per a reposar-li els vidres superiors a mode de
marc. La xapa perimetral, l'envoltarem amb aïllament tèrmic i hi farem pujar la
l'amina impermeable, tampant tot el detall amb una xapa.

La coberta serà del tipus DECK. Això vol dir que estaà formada per una
xapa gracada collada a les corretges, una xapa llisa, una barrera de
vapor, l'aïllament tèrmic i la impermeabilització. Un cop  feta aquesta
part, es crearà un entremat de pletines i angulars d'acer galvanitzatper
a entregar el revestiment superior de coberta de xapa galvanitzada que
es fixara de forma regulable, fet que dencessitarà aixecar
l'imermeabilització en aquell punt de la coberta

Els diferents pendents que adopta la coberta, són els les tragectòries
que s'han agafat com a recorregut dels pluvials de la coberta.
En l'eix N-S, tres canals longitudinals son els que aniran recollint l'aigua
que va caient, situant dos a la part nord a causa de la llarga longitud
que hauria de recórrer l'aigua per arribar al canal extrem.
Pel que fa a l'eix E-O, la mateixa inclinació de la coberta es la que ens
dirigirà l'aigua cap als canals longitudinals en primer terme, i cap al
canal E de l'extrem per a l'aigua d'aquella punta que recollirà. Dins
aquests canals, cada certa distància apareixerant uns baixants que ens
dirigiran cap al dipòsits de pluvials.
Es important remarcar que l'aigua no baixara per la superfície de
revestiment de la coberta, sino que directament per la làmina
mpermeable, fet que ens estalviarà els difícils detalls de juntes entre
peces per on es podria colar l'aigua.
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Il.luminació natural

Energia fotovoltaica

Tancament opac

Evacuació de pluvials
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA COBERTA

La nova estació de Sants, busca crear un gran focus de movilitat i un nus de transports a la ciutat, en el que és ara un buit urbà residual i sense caràcter definit.

Les dues entrades E-O, es plantegen com a dos grans esplanades, donant un caracter monumental a l'estació. La banda est, situada sobre terreny, podrà dotar a la zona d'un espai mes
vegetal, i sobretot amb el paviment,. Per contra, la zona oest, que se situa sobre les andanes de l'estació, tindrà una presencia més dura, amb afegit de vegetació sobre jardineres
superiors.
La coberta actua com a filtre solar permeable en diverses zones, ja que els seus diferents lluernaris controlen la quantitat i la qualitat de la llum que tindrà l'espai interior, a part de
focalitzar-la més al les zones d'entrada i al doble espai central.
A les façanes nord, est i oest, la prolongació de la coberta propicia la creació d'una zona de transició cap a l'entrada, i dotant de coberta a la terrassa del bar.

De nit, la coberta es potil.luminar de manera difosa, actuant con si fós un gran fanal, al igual que les façanes. Gràcies a la coberta, es pot arribar a modificar la percepció de l'espai
interior segons les èpoques de l'any,
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