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*arquitectura ::: nivell umbracle7a

* Referents per al desenvolupament de la tècnica constructiva

Maqueta per a membrana reforçada amb red de cables 1963    Procés de tensat de torre de refi geració per a central elèctrica , malla de cables Estructura de malla de cables prefabricada , procés de fi xació

* Referents per al desenvolupament de la forma

Cables i abraçaderes per a la malla Anclatges a terra a traccióReforç del contorn de la malla

50m 100m 150m

Difusors de vapor d’aigua

Vista de la coberta un dia d’estiu:

La planta trepadora és un buganvílea de fl ors blanques i morades que neix als patis i trepa per la red de cables de la 
pèrgola, regada per sistema de goteig.
També s’instal·len difusors d’aigua a l’estructura per així crear un clima humit de frescor sota l’umbracle.

Leds per energia solar

Vista de la coberta un dia d’estiu a la nit, amb la xarxa de leds encesos:

La xarxa de leds contribueix a fer aparent el nou programa de la coberta del dipòsit i a generar-hi un món de 
sensacions.
S’ha triat un tipus de led que carrega la bateria amb energia solar per poder generar llum durant la nit.
També es preveu que amb un sistema programat electrònicament, la malla de leds pugui canviar a voluntat.

Vegetació trepadora des dels patis
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tensió de la malla:

MÀSTILS D’11M I DIAM.15CM A 
COMPRESSIÓ
I SUBESTRUCTURA EN ARBRE

tensió de la malla a la coberta:

PEÇA DE FORMIGÓ AMB ANCLATGE REPARTIT EN LA DIRECCIÓ DE L’ESFORÇ, 
PLACA DE REPARTIMENT, ESPÀRREGS A TRACCIÓ
I ORELLA D’ANCLATGE DEL FEIX DE CABLES (ARTICULACIÓ)
PRETENSAT DE LA MALLA = 25% DE LA CÀRREGA DE 3T = 0,75T)

tensió de la malla al perímetre del Dipòsit

MÀSTILS D’ALTURA H=2M 
DIAM.(1/75 D’H) = 10-20CM PER EVITAR FLEXIÓ
CABLES DE CONNEXIÓ DE 2.50M TREBALLANT 
A TRACCIÓ, PLETINA DE REPARTIMENT I 
REMPLERT DE RESINA EPOXI

umbracle accés pb

umbracle sobre coberta

cables d’ancoratge:

1_cap d’acer

2_placa de cunyes

3_placa de repartiment

4_massa anticorrosió

5_cable engrassat

6_distanciador

7_remplert de ciment

* Alçat accés


