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biblioteca i residència universitària al 22@

LA COBERTA

ESC: 1/200

Biblioteca

La coberta és un dels trets més característics i importants del projecte. L'estructura de les plantes inferiors es buida a lúltima planta, i la
coberta es sustenta mitjançant encavalles, tant a la part recuperada, com a la nova.
S'ha buscat la màxima optimització dels elements que la conformen. El sistema de funcionament és el mateix en les dues parts de la
biblioteca. Unes corretges es recolzen al damunt de les encavalles i soporten els panells sandwich que formen el parament on es fixaran les
xapes de zinc que li donaran l'aspecte exterior. S'han buscat uns panells que siguin capaços de soportar llums grams de recolzament de tal
manera que no tinguem una visió excessiva de corretges per la part inferior de la coberta. Aquesta característica també facilitarà el procès
constructiu donat que hi haurà un nombre inferior de panells a col·locar.Els panells tb garanteixen un bon comportament acústic, aspecte
d'especial importància per la tipologia de l'edifici projectat.
Mòdul d'habitacions

La coberta de l'edifici que conté les habitacions serà transitable per a manteniment, i no per a un ús generalitzat dels usuaris. Serà de la
tipologia invertida, amb aïllament tèrmic de poliestiré d'alta resistència a la compressió sobre el que es recolzaran un plots regulables que
soportaran unes llosetes de formigó lleuger i permeable. Aquest espai contindrà les instal·lacions de climatització de l'edifici, així com els
panells de captació solar.

Esquema d'evaquació
dels plans de coberta

panell hidròfug a la cara inferior

acabat en xapa de zinc plegada
amb junta alçada

llana de roca (e=12cm)
panell de cartró-guix en acabat pintat blanc a
la cara inferior

barrera de vapor

barrera de vapor
calaix perimetral de taulons de fusta, que augmenten la
capacitat resistent del panell. Amb aquest sistema, la llum
sense recolzaments pot arribar fins als 3,2m

panell hidròfug
Aïllament tèrmic de llana de roca
reforçada e=10cm
Acabat interior en cartró-guix

corretges mitjançant perfils
tubulars d'acer

Secció A

Planta de l'estructura de la coberta
Secció B
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Els panells amb aquest sistema poden fer fins a 6 metres, i
recolzar-se en només un punt. El fabricant subministra els
panells amb la mida necessària segons el projecte.
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En aquest cas faran 4,0m i es recolzaran en el punt mig.
Així, les corretges es situaran cada 2.0m
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En aquest cas faran 5,8m i es
recolzaran en el punt mig. Així, les
corretges es situaran cada 2.8m
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