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SEGURETAT CONTRA INCENDIS

SECTORITZACIÓ
Per al disseny de la instal·lació contra incendis de l’edifici , s’ha tingut en compte les exigències que prescriu el CTE DB SI. Per a la compartimentació de l’edifici en sectors tenim en compte els requeriments establerts segons els usos a la
taula 1.1:

- Ús docent: si  l’edifici té més d’una planta, la superfície construida de cada sector d’incendi no haurà d’excedir els 4000 m2.
- Pública concurrència : la superficie construida de cada sector d’incendi no haurà d’excedir de 2500m2.
- Aparcament: Ha de constituir un sector d’incendi diferenciat quan estigui integrat en un edifici  amb altres usos . Qualsevol comunicació amb ells s’ha de fer a través d’un vestíbul d’independència .

Segons el que estableix la taula 1.2 del CTE DB SI1, la resistència dels paraments s'estableix en funció de l 'alçada d'evacuació (h≤15m) i el seu ús:

--Ús docent   EI 60
- Ús pública concurrència  EI 90
- Ús aparcament (sota rasant)  EI 120 

Les portes de pas entre sectors seran EI2 t-C5, on t serà la meitat del temps de resistència al foc requerit o una quarta part de la resistència al foc requerit en cas que hi hagi un vestíbul d'independència. 

SECTORS DE RISC

Es determinaran els locals de risc segons la taula 2.1 del CTE DB SI.
   
- Sales de magatzem amb elements combustibles (185m3)  Risc baix  
- Magatzem de residus (m 2)
- Cuina (30kW)      Risc baix
- Sala de calderes       Risc baix
- Local comptadors (en tot cas )    Risc baix
- Sala maquinària ascensors (en tot cas)    Risc baix

PROPAGACIÓ EXTERIOR

Degut a la disposició de les obertures a les façanes, no existeix cap risc de propagació exterior en aquest cas.

CÀLCUL OCUPACIÓ

Seguint la taula 3.1 del CTE DB SI3, calculem l 'ocupació de l'edifici a efectes d'evacuació d'ocupants, seguint els següents criteris:

- Zones de maneniment  0m2/persona
- Banys    3m2/persona
- Pàrking    40m2 /persona
- Administració i despatxos  10m2 /persona
- Tallers    5m2/persona
- Aules     1,5m2/persona
- Biblioteca   2m2/persona
- Sala d'actes    1persona x seient
- Bar    1,5m2/persona
- Vestíbul    2m2/persona
- Cuina    10m2 /persona
- Arxiu/magatzem   40m2 /persona

NÚMERO DE SORTIDES I RECORREGUTS MÀXIMS.

En base a la taula 3.1 del CTE DB SI, s'indica el nombre de sortides en cada cas, així com la longitud dels recorreguts d'evacuació.
- Plantes o sectors que disposen d'una única sortida de planta o sector: la longitud no excedirà de 25m (35m en cas de l'aparcament)
- Plantes o sectors amb més d'una sortida de planta o sector: la longitud d'evacuació no excedirà els 50m
Els recorreguts d'evacuació es podran augmentar un 25% quan es tracti de sectors d'incendi protegits amb una instal·lació automàtica d'extinció.

A.05.4A.05.4
 PLANTA SOTERRANI

e: 1/300

 PLANTA BAIXA
e: 1/300

 PLANTA PRIMERA
e: 1/300

 PLANTA SEGONA
e: 1/300

Segons el grau de risc requerirà una resistència al foc determinada, seguint la taula 2.2
 
      Risc baix  Risc mig  Risc alt
Resistència al foc de l 'estructura portant   R 90  R 120  R 180
Resistència al fos de parets i sostres delimitadors   EI 90  EI 120  EI 180
Vestíbul d'independència    No  Sí  Sí
Portes de comunicació amb la resta de l 'edifici  EI2 45-C5 2x  EI2 30-C5 2x  EI2 45-C5
Màxim recorregut fins a sortida del local   ≤25m  ≤25m  ≤25m

DIMENSIONAT MEDIS D'EVACUACIÓ

Segons la taula 4.1 del CTE DB SI3:

En interiors:
Portes i pasos   A>P/200 (Amin=80cm)
Passadissos i rampes  A>P/200 (Amin=1m)
Escales no protegides   A>P/160  (descendent)
    A>P/160-10h (ascendent)
Escales protegides    E≤3·S+160·As

Passadissos protegits   P≤3·S+200·A
En zones a l'aire lliure:
Passos , Passadissos i rampes   A>P/600
Escales    A>P/480

As=Amplada de l'escala protegida en el pla d'escala en la planta de sortida a l'edifici.
A=Amplada de l 'element
E=Suma d'ocupants assignats a l'escala en la planta considerada més els de les plantes superiors o inferiors en direcció a la sortida de l'edifici
h=alçada d'evacuació descendent
P=Nº de persones

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Es projecta una instal·lació contra incendis, segons el que especifica la taula 1.1 del CTE DB SI4.

- Extintors portàtils: d'eficàcia 21A-113B a 15m de recorregut com a màxim desde tot origen d'evacuació i  en les zones de risc especial segons
les especificacions anteriors.
- Boques d'incendi equipades: En zones de risc especial alt, en les que el risc sigui degut a matéries sólides combustibles principalment. Com es
tracta d'un ús docent i excedeix de 1000m2 caldran a tot l 'edifici
- Sistema de detecció d'incendis: com excedeix els 2000m 2. Un detector de fums óptic cada 60m2 i en cada una de les estances. Detector tèrmic
cada 30m 2. En cas del passadís, si supera els 9m de longitud cal un detector a l 'inici i al final.

A l'aparcament caldrà una instal·lació de boques d'incendis i sistema de detecció d'incendis, ja que excedeix els 500m 2. Es planteja a més una
instal·lació d'extinció mitjançant ruixadors, fet que permet augmentar el recorregut d'ecacuació. D'aquesta forma l'aparcament pot funcionar 24h
sense dependre dels nuclis d'evacuació que condueixen a l'escola.

LLEGENDA

Recorregut d'evacuació

Extintor de pols seca segons normativa

Alarma d'incendis

Polsador alarma d'incendis

Detector de fums
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