
PALLASIET

Pallasieter är steniga järnmeteoriter som 
består av kristaller i en järn-nickel matris. Stor-
leken på kristallerna är en centimeter. Pallasi-
eterna generera es i asteroidkollisioner och 
därför är dem blandningar av järnmaterialer.

Takkonstruktion från 
utsidan:
-bituminösa tak
-skålning
-100mm av mineralull
-CLT 120mm

Skydd struktur från 
utsidan:
-solpaneler
-tak genomskinlig plast
-takstol; stål-fackverket 
konstruktion
-genomskinlig korru-
gerad plast

Väggstruktur från 
utsidan:
-COR-TEN typ A stål 
2 mm
-70+70 mm mineralull
-CLT 90mm

Bjälklag från utsidan:
-CLT 120mm
-EPS 50 +50 mm
-Cement-gjutna 50mm

eterna genererades i asteroidkollisio
därför är dem blandningar av järnma

VIKTIGA FUNKTIONER
-DISTINKT OCH UNIK I ALLA ASPEKTER
-EKOLOGISK FRÅN EN MATERIAL- OCH ENERGISYNPUNKT
-FLEXIBELT SYSTEM FÖR OLIKA TYPER AV STADSRUM
-STRUKTUR LÅTER LJUSSTRÅLAR GENOMBORRA “LÖVVERK” OCH SKAPAR LEK MED 
SKUGGA OCH LJUS
-SKYDD OCH HUS ÄR MODULÄRA MED TRADITIONEL SÄTT MEDAN DEN PARAMETRISKA 
STRUKTUREN ÖVERENSSTÄMMER MED PRINCIPERNA I “MASS CUSTOMIZATION”

Vår idé för den mobila paviljongen är baserat på 
det naturliga fenomen och de material som upp-
står vid kollisioner, såsom skärgården med öar av 
varierande storlek, eller meteoritens nedslagsplats.

Paviljongens utseende genereras av den form en 
kol ision av detta slag frammanar, och skapar en 
textil-liknande struktur. Varje del av paviljongens for-
mer bestäms av dess omgivning och de egenskaper 
som eftersträvas. Den parametriska formen av takh-
immeln är framställd med hjälp av en 5-axels CNC-
maskin och mjukvaran Grasshopper, en kombination 
som ger stora möjligheter för anpassning av mate-
rial och utseende, och en ytterst liten materialåtgång.

Funktionerna är inrymda i moduler av CLT-trä 
klädda med stål, vilket är det vedertagna mate-
rialet som används vid skeppsbyggnation. Pa-
viljongernas takhimmel är också ett system upp-
byggt av moduler med stålramar av mycket låg vikt, 
och klädda med korrugerad genomskinlig plast.

Takhimmeln tillåter ljuset att passera och an-
vändandet av solpaneler. Under nattetid funger-
ar den som en refl ekterande yta för ljusstrålar.
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Isometrisk projektion  av parametrisk struktur
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