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Ciudad de la cultura de Galícia, Peter Eisenman

DETALLS   e 1:10

  1 - Peça ceràmica encadellada amb fixació metàl·lica, 40x80/ 80x80 cm.

COBERTA CERÀMICA
La "pell" dels edificis esta formada per una coberta ceràmica ventilada
soportada per una subestructura  d'acer en dos eixos que estabilitzen les
càrregues. la coberta incorpora al seu gruix el sistema de drenatges  entre
juntes de peces ceràmiques de 40x80 cm, a base d'omegues a l'eix
longitudinal i varis canelons a l'eix transversal (segons la superfície de
projecció i zona pluviomètrica) per tal d'evacuar les aigües pluvials de
manera controlada.

La composició dels elements ceràmics possibilita la incorporació de
lluernaris (captació lumínica a nord) i panells fotovoltaics (captació
energètica a sud) a les zones més properes al carener de la coberta.

  2 - Perfil d'acer galvanitzat Omega  5x5cm./ ales de 2cm.

  3 - Perfil de secció quadrada 5x5 cm. (eix transversal)

  4 - Perfil de secció quadrada 5x5 cm. (eix longitudinal)

  5 - Ferfil d'acer galvanitzat "L" de 15x5 cm.

  6 - Ancoratge metàl·lic d'alta resistència a formigó

  8 - Gargol metàl·lic autoroscant

10 - Caneló metàl·lic amb formació de pendents

11 - Capa impermeable/transpirable de Tyvek

12 - Panell de coberta de formigó cel·lular de densitat mitja amb cantell 20cm.

13 - Ancoratges metàl·lics soldades a lʼestructura metàl·lica per fixar les plaques de formigó cel·lular

14 - Perfil d'acer HEB-26 (estructura principal edificis sobre plaça)

15 - Placa alveolar pretesada de formigó de cantell 15 cm.

16 - Capa de compressió 5cm.

17 - Fusteries amb Policarbonat cel·lular transparent Arcoplus 323 Aislux

18 - Fusteries amb doble vidre Unicity Fulla recta Technal

20 - Aïllament de llana mineral de 4cm. de gruix

21 - Plafó de cartró-guix muntat sobre estructura metàl·lica fixada a l'estructura.

22 - Relliga metàl·lica per formar embornall de 30cm.

23 - Llamborda de granit gris mat de 40x80 cm.

24 - Morter-cola per soportar i rejuntar paviment, 1cm.

25 - Morter de nivellació de 4cm.

  7 - Perfil d'acer galvanitzat "L" de 4x4 cm.
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19 - Panell fotovoltaic Schott Mono 180 de 81x160 cm.

26 - Formigo armat "in situ" per la formació de pilars amb esperes roscades per estructura d'acer, i lloses alleuderides

27 - Ferfil HEB-36 d'acer formant el cordó inferior d'estructura metàl·lica fixada al formigó.
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  9 - Perfil "minionda" d'acer prelacat en gris
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