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structural defi nition

principles
per tal de donar mes estabilitat a l’estructura, les galeries s’eixamplen guanyant espai 

i a la vegada més estabilitat estructural. tal canvi en avançats estats del projecte, no ha 

suposat cap esfor, gràcies al mètode de disseny i representació.

Així el projecte ha mutat durant el process de creixement, adquirint més estabilitat man-

tenint la seva lleugeresa.

exo skin system

construction detail
1-  tela del tipus Precontraint 402 (ferrari textiles) translúcida

2- cordó d’acer enfundat en el reforç de la tela

3- triangle estructural de tub d’acer lacat en blanc amb pleti-
nes soldades a mode d’articulació

4- cordó de silicona adjunt al marc triangular per a imper-
meabilitzar la junta amb la tela

5- marc d’acer lacat del tipus SHUKO per al vidre

6- doble vidre amb interior antireflexant

7-  tensor d’acer INOX roscat amb passador i sistema de blo-
queig mecànic automàtic

8- cable massis d’acer INOX (d. 2205 alloy) amb rosca als ex-
trems

9- unió feta de pletines d’acer INOX (d. 2205 allloy) soldades 
en taller i pre-mecanitzades.
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cover construction
la malla relaxada inicial és discretitzada per tal de ser construida, unes bombolles d’ETFE 

al través de la coberta, garanteixen una gran lleugeresa i a la vegada ofereixen uns qua-

litats llumíniques òptimes.

Així les superficies definides per aquesta divisió s’han inflat amb un pluguin (Rhino-

Membrane) de la plataforma de CAD utilitzada per al disseny i modelat del projecte

secció esquemàtica del 

nous sistema estructural 

amb els fonaments

esquemes de la generació 

dels coixins d’ETFE

les jàsseres que suporten els coixins d’ETFE utilitzen un me-

canisme semblant al de les fink3d del forjat. En aquest cas 

és un doble perfil en L de gfrp que mitjançant  contrebarres i 

uns cables, aconsegueix manetnir una lleugeresa interesant

evolució i aparició de les 

peces dissenyades en les-

tructura general
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construction detail

1-  tela del tipus Precontraint 402 (ferrari textiles) translúcida

2- cordó d’acer enfundat en el reforç de la tela amb tensor 
d’INOX

3- triangle estructural de tub d’acer lacat en blanc amb pleti-
nes soldades a mode d’articulació

4- marc d’acer lacat del tipus SHUKO per al vidre

5- doble vidre amb interior antireflexant

6- perfil tubular rectangular de fgrp

7- caps d‘acer galvanitzat mecantizats en taller

8-  perfil en L de fgrp curvats en taller

9-   perfil massis de fgrp encolat al perfil en L

10- peça de fgrp dissenyada mitjançant “optimization fiber  
 disposition”. A través te tècniques de braiding i prefor 
 mig les fibres, s’aconsegueix una peça molt resitent  
 amb un mínim de material i sobretot amb una estructura 
i nterna adaptada als esforços asl que esta sotmesa.
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