
Europos solidarumo centras Gdanske

Sprendimui pasirinkti Cor-Ten®, be jo atsparumo atmosferos
poveikiui savybių, įtakos turėjo ir tai, kad ši medžiaga tradiciškai
tapatinama su laivų statybos technologijomis.
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Susiję produktai

Ruukki Liberta®b

Pagal užsakymą

gaminami fasadai

b

Cor-Ten®b

2014 m. atidarytas Europos solidarumo centras puikiai dera prie Gdansko (Lenkija) laivų statyklos

kraštovaizdžio. Pastatas, esantis istorinėje Solidarumo aikštėje, šalia Gdansko laivų statyklos, tapo

kartų susitikimų vieta, skatinančia idėjų plėtrą ir remiančia pilietinės visuomenės augimą. Jame taip

pat veikia mokslinių tyrimų ir plėtros centras, biblioteka ir konferencijų centras. Be to, čia veikia kino ir

teatro salės, taip pat įvairios parodos, įskaitant nuolatinę ekspoziciją, pristatančią Solidarumo

judėjimo įkūrimą ir augimą.

Europos solidarumo centrą suprojektavo architektūros studija "Fort" iš Gdansko. Pasak projekto

architektų, pastato forma turėjo būti maksimaliai paprasta, panašiai kaip "Solidarumo" judėjimo tikslai

ir metodai. Projektui būdingas paprastas lygiagrečių ir taisyklingai išdėstytų sienų išdėstymas, be jokių

sudėtingų detalių. Plieninės sienos atrodo tarsi judančios, o pirmoji iš jų lūžta ir pasvyra. Siekiant

sustiprinti vizualinį efektą, fasado sienoms pagaminti buvo panaudotas "Ruukki" Cor-Ten® plienas.

Sprendimui pasirinkti Cor-Ten®, be jo atsparumo atmosferos poveikiui savybių, įtakos turėjo ir tai, kad

ši medžiaga tradiciškai tapatinama su laivų statybos technologijomis.

"Ruukki" pristatė dviejų klasių Cor-Ten® plieną - A ir B, kurio storis skiriasi. Didžiausi fasadui panaudoti

lakštai buvo 2 500 mm x 6 000 mm dydžio. 5 mm storio plieno lakštai su individualiais matmenimis

buvo pagaminti pagal užsakymą "Ruukki" Raahe gamykloje Suomijoje pagal "US Steel" licenciją.

Cor-Ten® priklauso plienams, pasižymintiems padidintu atsparumu atmosferos sąlygoms,

atsirandančiu dėl tokių plienų cheminės sudėties. Dėl legiruojančių elementų (vario, chromo, nikelio ir

fosforo), veikiant atmosferos sąlygoms, ant Cor-Ten® plieno paviršiaus susidaro tankus apsauginis

patinos sluoksnis, sudarytas iš korozijos produktų, kuris labai sulėtina rūdijimo greitį.

Cor-Ten plokštės buvo naudojamos ir pastato viduje. Šiuo atveju plokščių plotas yra mažesnis, o jų

storis - 1,00 mm. Vidinėms sienoms skirtos Cor-Ten® plokštės buvo pristatytos su paruoštu patinos

sluoksniu, nes jų sudėtis vidaus reikmėms turėtų tarnauti kelerius ar net daugiau metų.
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https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/produktai/fasado-apdaila/fasadu-apdailos-plokstes
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/produktai/fasado-apdaila/bespoke-architectural-facades
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