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AMPLIACIÓ DEL CAP LLUÍS SAYÉ I REURBANITZACIÓ DELS JARDINS TORRES I CLAVÉ  17PFC 2011-2012 - ETSAV

ADRIANA VIRTO GARCIA INCENDIS

NORMATIVA. CTE: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI (SI)

Resistència davant el foc

- Elements estructurals (parets i sostres):
Plantes sobre rasant: EI 90

- Murs i façanes: EI 90
- Portes: EI 45-C5 (EI 90)

 2 x EI 45-C5 (EI 180) A estances de risc
(cuina, sales d'instal·lacions i ascensor).

- Revestiments. Sostres i parets: C-S2,d0
           Paviments: Efl

Recorreguts d'evacuació en establiment hospitalari

- Recorregut d'evacuació directe en planta <35m

Sectorització

- Les plantes amb zones d'hospitalització o amb unitats especials (quiròfans,
UVI, ...) has d'estar compartimentades al menys de dos sectors d'incendi, cada un
d'ells amb una superfície construïda que no superi els 1500m2 i amb espai
suficient per acollir als pacients d'un dels sector propers. S'exeptua de lo anterior
aquelles plantes que tinguin una superfície construïda que no excedeixi els
1500m2, que tinguin sortides directes a l'espai exterior segur i quan els seus
recorreguts d'evacuació no excedeixin els 25m.
- En altres zones del edifici, la superfície construïda de cada sector d'incendi
no ha d'excedir els 2500m2.

Tots els elements separadors dels diferents sectors d'incendis compliran amb la
resistència i l'estabilitat exigida per la norma.

Accessos

Es dimensionaran segons els criteris següents:
- Escales ascendents no protegides.......................................A > P / ( 160-10)
- Escales descendents no protegides ..............................................A> P / 160
- Escales protegides...............................................................E < 3 s + 160 as
- Portes................................................................................A > P/ 200 > 0,8m
- Passadissos.........................................................................A > P/ 200 > 1m

ELEMENTS ANTI-INCENDIS

- Extintors
A les zones de risc especial alt, conforme al capítol 2 de la secció 1 del DBSI, amb
superfície construïda superior de 500m2, un extintor móvil de 25kg de pols o de
CO2 per cada 2500m2 de superfície.
21A col.locats a una distància màxima de 15 metres des de qualsevol punt situat
en el sentit d'evacuació.

- Bies (boques d'incendis)
Senyalitzades i acompanyades d'un polsador d'alarma i d'il·luminació d'emergència
necessària a una distància màxima de 25 metres.

- Il.luminació d'emergència
En tots els recorreguts d'evacuació garantint il·luminació mínima de 1 lux a nivell
de terra i de 5 lux prop dels equips de protecció i quadres elèctrics.

- Sistema de detecció d'alarma
Quan la superfície excedeix de 1000m2 o quan la ocupació sigui major de 500
persones:
- Polsadors: cada 25 metres i propers a les sortides d'evacuació.
- Sistema d'alarma: com a mínim 1 a cada sector i proper a les sortides
d'evacuació.

- Detectors de fum :  1 cada 60 m2 aproximadament.

LLEGENDA D'INCENDIS (senyalització i detecció)

Recorregut d'evacuació
(< 50 m.)

Recorregut d'evacuació
(< 35 m.)

Recorregut d'evacuació
(< 35 m.)

Recorregut d'evacuació
(< 35 m.)

Recorregut d'evacuació
(< 35 m.)

Recorregut d'evacuació
(< 35 m.)

Lluminaria d'emergència 8w, 320 lumens + senyalització

Detector òptic de fums

Extintor de pols abc polivalent.eficacia 21a-113b amb senyalització

Extintor de CO2 amb senyalització

BIE 25mm amb senyalització

Xarxa d'aigua contra incendis

Sirena d'alarma

Pulsador d'alarma

Origen evacuació

Sortida de planta

Sortida edifici

Recorregut d'evacuació

Rètol segons norma
UNE 23-033.

DETALL EXTINTOR 

PLANTA COBERTA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLANTA PLAÇA

Rètol segons norma
UNE 23-033.

Max 1700 mm

Max 1700 mm

DETALL EXTINTOR CO2

ESTUDI    PROPOSTA    ARQUITECTURA    CONSTRUCCIÓ    ESTRUCTURA    INSTAL·LACIONS


