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TĘŻNIA INHALACYJNA KRYSTALIZACJA SOLI KRYSTALIZACJA SOLI

ZNACZENIE SOLI 

Historia Kołobrzegu nierozerwalnie związana jest z produkcją 
soli oraz jej wykorzystaniem. Umiejętność pozyskiwania soli 
z solanki stała się źródłem bogactwa okolicznych mieszkańców.  
Z podporządkowaniem życia miejskiego militarnym funkcjom 
twierdzy sól traci na znaczeniu w produkcji, by odzyskać je 
w lecznictwie wraz z rozwojem balneologii. Wtedy powstają 
kąpieliska i sanatoria czyniąc miasto znanym kurortem, którego 
tradycje uzdrowiskowe oraz wypoczynkowe kontynuowane są 
do dzisiaj, jednak z pominięciem znaczenia soli.

TĘŻNIA INHALACYJNA

W XIX wieku z rozwojem balneologii w lecznictwie tężnie 
zaczęto wykorzystywać jako miejsca do zażywania inhalacji 
przez przyjezdnych kuracjuszy. 

Tężnie lecznicze zasadniczo różnią się od tężni produkcyjnych, 
ich celem jest rozproszenie jak największej ilości aerozolu 
w powietrza, a nie zgromadzenie roztworu. Do inhalacji solanka 
spływa głównie po zewnętrzu ścian, które są pionowe, a nie 
rozszerzające się u podstawy, tak by uwolnić jak najwięcej 
mgiełki.
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KRYSTALIZACJA SOLI - OBSZAR 5,6,7
Pawilony 5,6,7 ideowo nawiązują do kryształów soli, które krystalizują się tworząc sieć wokół pawilonów 3 i 12.

Pawilony o wymiarach 4x4x3,5 m dzięki modułowej budowie mogą zostać łatwo powielone w innych przestrzeniach miasta.  Kształt pawilonów daje wiele możliwości funkcjonalnych i pozwala
na dowolne ich wykorzystanie oraz łączenie w zespoły jak w przypadku modułów 5,6 i 7.  Poniżej zaprezentowano pare przykładów funckjonalnych:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
01. lokal usługowy/gastronomiczny 14,75m2

02. lokal usługowy/gastronomiczny 14,75m2

03. lokal usługowy/gastronomiczny 14,75m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
01. sala konsumpcyjna 187,00m2

02. korytarz 6,70m2

03. wc 5,68m2

04. wc 5,68m2

05. korytarz/magazyn 8,56m2

06. pom.socjalne 3,97m2
07. zmywania 4,40m2

08. kuchnia 11,52m2

Pawilon powstał na podstawie schematu funkcjonowania tężni inhalacyjnej,
gdzie we wnętrzu znajdują się pomieszczenia techniczne, a na zawnątrz
przestrzenie dla kuracjuszy do inhalacji.

Przestrzeń dla kuracjuszy zgodnie z budową tradycyjnej tężni ma wydzielone różne pasy
funkcjonalne wokół pomieszczeń technicznych. Dzięki temu pawilon może pełnić
równocześnie funckję inhalacyjną oraz gastronomiczną - restauracji solnej serwuącej
potawy na bazie soli takie jak ryby w solankach czy przetwory.

W związku z tym, że pawilon ma być dostępny przez cały rok,
zaprojektowana została  konstruckja stalowo-szklana, która zapewnia
komfort cieplny wewnątrz lokalu.

Na terenie opracowania znajdują się istniejące drzewa, które zostały zachowane
i wkomponowane w istniejącą zabudowę.

Drzewa wyznaczają kierunek, który tworzy korytarz w bryle pomieszczeń
technicznych, ułatwia to komunikację dla klientów oraz obsługi. Znajduje się tu
również wejście serwisowe do urządzeń tężni inhalacyjnej.

Kierunek łączący drzewa wyznacza także główne wejścia do budynku.
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