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Vàlvula reductora

Clau de pas de comporta

ACUMULADOR

ELÈCTRIC
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Il·luminació

Detall fixació làmpara

Escala 1:2

E_01

Mur de fàbrica de contenció de terres per gravetat.

Full exterior de doble filada de gero format català, aparell holandès.

Contraforts perpendiculars de doble filada de gero format català i mateix aparell.

Fonamentació de sabata correguda de formigó armat HA-25

E_02

Pilars preexistents

Pilar de formigó armat de altura total 6,80m i retallat en h=4,25m

E_03

Estructura horitz. Forjat unidireccional de vigueta metàlica i volta catalana

Pòrtic principal perfil HEB-400 recolzat a estructura existent sobre banda de neoprè 2cm

Viguetes metàliques IPN-120 / IPN-200, segons replanteig.

Cèrcol perimetral UPN-400

Volta de doble full de tova de cantell, enguixat

Replè i capa de compressió de formigó HA-25 amb malla electrosoldada.

F_02

Façana lleugera de xapa d'acer galvanitzat i subestructura metàlica

Perfils tubulars quadrats #50.3 d'acer galvanitzat collats a estructura principal.

Montants tubulars quadrats #50.3 soldats d'acer galvanitzat soldats a subestructura.

Cambra ventil·lada, 5cm.

Recobriment exterior de xapa plegada d'acer galvanitzat e=3mm.

Barret de xapa plegada d'acer galvanitzat igual que façana.

D_01

Drenatge coberta

Col·lector perimetral de coberta, tub prefabricat de PVC perforat amb reixa filtrant, 15x10cm.

Junta butílica de connexió

Gàrgola de perfil d'acer UPN-120 soldada a subestructura

C_01

Coberta enjardinada plana no transitable

Confinament lateral amb perfil angular L 180.60, soldat a estructura.

Capa de formació de pendents al 2%, formigó alleugerit, emín 5cm.

Làmina impermeable doble de tèla asfàltica de superficie no protegida, ample 1m.

Làmina nodular (de cassoletes) amb geotèxtil de polietilè d'alta densitat. Rotlles 20x2.10m.

Grava separadora drenant Ømín 30mm, emín 5cm.

Làmina geotextil de polièster, 300 g/m², rotlles de 100x2.20m.

Substracte barreja vegetal i mineral (50-50), emín 30cm.

C_02

Coberta de lluernari d'acer galvanitzat

Confinament lateral i subestructura amb perfil tubular #100.50.3, soldat a estructura.

Làmina impermeable doble de tèla asfàltica de superficie no protegida, ample 1m.

Cambra ventil·lada, 2cm.

Recobriment exterior de xapa plegada en pendent 2% d'acer galvanitzat e=3mm.

T_01

Tancament lluernari de fusteria practicable d'alumini

Premarc tubular d'acer galvanitzat collat a estructura amb trau colís.

Fusteria practicable d'alumini amb trencament de pont tèrmic acabat anoditzat mate.

Vidre laminat triple sense cambra d'aire 6+6+6mm

C_03

Coberta plana no transitable

Confinament lateral i subestructura amb perfil tubular #50.3, soldat a estructura.

Aïllament tèrmic de doble capa de panells de poliestirè extruït e 5cm, etotal 10cm.

Capa de formació de pendents al 3%, formigó alleugerit, emín 5cm.

Làmina separadora de polietilè

Làmina impermeable doble de tèla asfàltica de superficie no protegida, ample 1m.

Grava de protecció, àrid Ømín 30mm, emín 5cm.

F_01

Façana lleugera de xapa d'acer galvanitzat i subestructura metàlica

Montants tubulars quadrats #50.3 d'acer galvanitzat, collats a estructura amb trau colís vertical.

Subestructura amb perfils Z  50 per a fixació de l'acabat.

Làmina de vapor i tallavent de polietilè.

Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extruït, e 5cm.

Recobriment exterior  i interior de xapa plegada d'acer galvanitzat e=3mm, collada a subestructrua amb trau colís horitzontal.

T_02

Tancament de fusteria practicable d'alumini

Premarc tubular d'acer galvanitzat collat a estructura amb trau colís.

Fusteria practicable d'alumini amb trencament de pont tèrmic acabat anoditzat mate.

Vidre laminat doble amb cambra d'aire 6+12+6mm

F_01

T_01

E_02

C_01

E_03

D_02

Drenatge coberta

Col·lector perimetral de coberta, tub prefabricat de PVC perforat amb reixa filtrant, 15x10cm.

Junta butílica de connexió

Tub connector de desguàs d'acer galvanitzat, Ø50mm

Baixant principal de tub d'acer galvanitzat, Ø150mm

D_03

Conducció aigua de coberta al canal.

Canaleta prefabricada de formigó armat amb perfil galvanitzat i relliga de protecció, embegut al paviment. 2% pendent.

D_01

D_04

Canal de reg principal per al parc.

Formigó de neteja, e 10cm.

Fonamentació de formigó en massa i malla electrosoldada base.

Canal de reg prefabricat de formigó secció U, e 20cm.

Perfil longitudinal L 50 fixat amb tac químic al canal.

Perfills transversals T 50, soldats, especejament 60cm.

Relliga electrosoldada d'acer galvanitzat 35x5mm, tractament antilliscant.

Fons de canal de còdols de riu, Ømín 80mm

P_03

Naturalització de la solera preexistent

Solera de formigó armat per a trànsit de vehicles pesats, permeabilització per picat a martell pneumàtic.

Reblert de terres locals segons topogràfic.

Substracte barreja vegetal i mineral (50-50), emín 150cm.

D_05

Drenatge i impermeabilització del mur

Base de sorra nivelladora

Làmina impermeable doble de tèla asfàltica tractament anti arrels, ample 1m.

Tub de drenatge perforat de PVC Ø20cm.

Reblert de graves drenants, àrid Ømín 30mm.

P_01

D_05

P_01

Paviment semi interior

Formigó de neteja, e 10cm, Preexistent

Solera de formigó armat per a trànsit de vehicles pesats, preexistent

Confinament lateral amb perfil angular L 50, fixat amb tac químic.

Formigó de pendents al 2%, emín 3cm.

Acabat de morter microciment amb malla de pvc, emín 2cm.

P_02

Paviment interior

Formigó de neteja, e 10cm, Preexistent

Solera de formigó armat per a trànsit de vehicles pesats, preexistent

Morter de nivellació, emín 5cm.

Paviment ceràmic tipus tova, amorterat.

Estratègia

Per tal d'il·luminar el local es procura una il·luminació indirecta a través del cel ras. Es coloquen uns leds lineals

de forma paral·lela a la direcció de les biguetes, enfocant a les voltes ceràmiques. D'aquesta forma la llum difosa

dona èmfasi a la construcció i a aquest material. L'angle d'atac de la llum és molt tangencial, de tal manera que la

textura de la tova es veu augmentada pel contrast ombra/llum.

La part tècnica i de manteniment s'ajuda també d'unes lluminàries en suspensió que enfoquen directament als

llocs de treball.

Esquema il·luminació tangencial. Llum difosa.
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Models utilitzats

iGuzzini - Led Tube® iGuzzini - Berlino® Ø642mm iGuzzini - iRoll pendant® Ø140mm

Incendis

Ruixadors

La major part del local és a l'exterior, o bé semienterrat. No té tancaments interiors ni impediments per a la fugida

en cas d'incendi. La distància màxima per a la escapatòria fins a un espai obert fora cobert és de 22m.

Tot i així, la seva estructura vista d'acer necessita protecció. La gran disponibilitat d'aigua al dipòsit posterior de

l'edifici em permet utilitzar ruixadors amb gran facilitat. aquests cobreixen l'àrea situada dins del talús. La part de la

coberta que s'allarga més enllà d'els límits del cobert no cal protegir-la, al tractar-se d'un espai 100% exterior. Es

pot llegir com una pèrgola.

ACS

Consum local

Igual que a l'extinció d'incendis el dipòsit situat al darrere de la nau és una font més que viable per a l'abastament

d'aigua sanitària. Si bé no rep un tractament suficient per a potabilitzar-la i fer-la consumible per a l'ésser humà,

aquesta ens pot servir per a l'aigua del reg, la cisterna del lavabo, rentamans i dutxes.

Així doncs serà necessari una connexió a l'escomesa més propera al perímetre de la parcela, per al consum

humà. La passera que creua en horitzontal les naus, és la més adient per conduir-hi els tubs i poder registrar-ho

regularment. Aquesta galeria de serveis també servirà per a les conduccións elèctriques.
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Escomesa aigüa potable

Volta iluminada

Lluminària Led Tube

Lluminària Berlino

Lluminària iRoll

Dipòsit de pressió

Montant vertical

Tubs horitzontals distribució

Sprinkler

Àrea ruixament

Recorregut d'escapatoria

Punt més desfavorable

Drenatge paviment

Tuberia aigua potable, connectada a xarxa general

Tuberia aigua freda, provinent de dipòsit

Tuberia aigua calenta, provinent de dipòsit

Clau de pas

Valvula reductora de pressió

Clau de pas general, de comporta

Termo acumulador elèctric
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AQUAMORFOSI

Naturalització d'un espai industrial i pedrera

argilera en parc de fitodepuració de les

aigües.


