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Un proxecto permitirá estudar o seu durabilidad en situacións climatolóxicas diferentes
ANA LORENZO

5 votos

A Coruña 19 de decembro de 2012 14:30

A escola de Arquitectura de asinouna un acordo de
colaboración con Confemadera Galicia e co centro
tecnolóxicos CIS Madeira de Ourense para potenciar a
madeira como material estrutural e de construción, ademais
de formar aos alumnos nas posibilidades que ten esta
materia prima e investigar os novos tratamentos que se
empregan para mellorar a súa estabilidade e durabilidad.

SABER MÁIS...

Como primeiro paso deste acordo realizaranse dúas réplicas
do Ponche de Arcuato de Leonardo da Vinci en madeira
acetilada, e instalarase unha no campus da Zapateira e outro
no tecnolóxico de Ourense, para estudar cal é o
compartamiento do material en situacións climatolóxicas
diferentes.
Ademais, durante o próximo ano porase en marcha un
concurso de ideas para que os propios alumnos de
Arquitectura presenten os seus proxectos, que deberán estar
construídos con madeira.
Máis información
O deseño en madeira da estación marítima de Vilanova faina única
«O clima de Ourense é extremo para usar madeira no exterior»
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