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Για να ξεκινήσει μια φωτιά

χρειάζονται καύσιμο, αέρας

και σπινθήρας. Αν ελέγξει

κανείς αυτούς τους

παράγοντες μπορεί να ελέγξει

την πυρκαγιά. Η μεγάλη

ποικιλία εύφλεκτων υλικών

στο χώρο εργασίας ξεκινάει

από τα πιο προφανή υλικά,

π.χ. καύσιμα θέρμανσης,

βενζίνη, διαλυτικά και αέρια

συγκολλήσεων, μέχρι τα

λιγότερο ύποπτα π.χ σκόνες

ξύλου και ζάχαρης. Οι

συμβουλές της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας θα πρέπει να

αφορούν τους

πυροσβεστήρες, το

πυροσβεστικό δίκτυο, τα

συστήματα ειδοποίησης και τις

εξόδους κινδύνου. 

Όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της

χρήσης τους, διακρίνονται

βάσει κάποιου οριακού

σημείου της αίτησης έκδοσης

οικοδομικής άδειας σε

υφιστάμενα και νέα.

Αναφορικά, σχετικά με τις

απαιτήσεις της πυρασφάλειας,

το μεταλλικό κτίριο θα πρέπει

να σχεδιάζεται και να

κατασκευάζεται σύμφωνα με

τους κανονισμούς

Πυροπροστασίας και τα

σχετικά πρότυπα ΕΛOΤ, CEN,

ή ISO έτσι ώστε σε περίπτωση

πυρκαγιάς να διατηρείται για

ένα συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα η στατικότητα, να

περιορίζεται το αίτιο και η

εξάπλωση φωτιάς και καπνού

στο εσωτερικό του, να

περιορίζεται η εξάπλωση

φωτιάς σε γειτονικά κτίρια, να

προβλέπονται οδεύσεις

διαφυγής και διάσωσης των

έγκλειστων ατόμων καθώς και

να υπάρχει μέριμνα για τη

διευκόλυνση του

πυροσβεστικού έργου και της

ασφάλειας των ομάδων

πυρόσβεσης και διάσωσης. 

Παθητική πυροπροστασία

εννοούμε το σύνολο των

μέτρων εκείνων (Δομική

Πυροπροστασία,

Πυροπροστασία κτλ) που

έχουν ληφθεί ώστε να

εξασφαλίσουν την έγκαιρη και

απρόσκοπτη διαφυγή του

κοινού από το κτίριο και την

αποφυγή μετάδοσής της σε

άλλους ή γειτνιάζοντες

χώρους. 

Ενεργητική πυροπροστασία

εννοούμε τα μέτρα των

συστημάτων πυροπροστασίας

που πρέπει να εγκαθίστανται

(Πυρανίχνευση, Συναγερμός,

Πυρόσβεση κτλ) ειδοποιώντας

έγκαιρα ή αντιμετωπίζοντάς την

πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.
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Πυρασφάλεια
Κατασκευών



Πυρασφάλεια Κατασκευών
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Πυραντίσταση Δομικών
Στοιχείων

Πυραντίσταση λέγεται η

ικανότητα μιας κατασκευής ή

ενός δομικού στοιχείου ν’

αντιστέκεται για ένα

καθορισμένο χρονικό

διάστημα, στα θερμικά

αποτελέσματα μιας φωτιάς,

χωρίς απώλεια της ευστάθειας,

της ακεραιότητας και της

αντίστασης στη δίοδο της

θερμότητας.

Οι κύριες εφαρμογές

μεταλλικών στοιχείων ως

φέροντα σκελετού αφορούν

κτίρια βιομηχανίας ή

αποθηκών. Σύμφωνα με τον

κανονισμό πυροπροστασίας

κτιρίων (Π.Δ. 71/88) οι

σιδηρές κατασκευές χωρίς

ειδική πυροπροστατευτική

επίστρωση ή επένδυση

θεωρούνται ότι παρουσιάζουν

μηδενικό δείκτη πυραντίστασης

ενώ πρακτικά είναι πολύ

δύσκολο να εξασφαλιστεί

αντίσταση στη φωτιά

μεγαλύτερη από 30min με

μεταλλικές διατομές μη

προστατευμένες. Ανεξάρτητα

από τη χρήση του, ένα κτίριο ή

ένα τμήμα κτιρίου μπορεί να

χαρακτηρισθεί υψηλού βαθμού

κινδύνου από τη φύση των

περιεχομένων του

παρουσιάζοντας μεγάλη

αναφλεξιμότητα, ταχύτητα

επιφανειακής εξάπλωσης της

φλόγας και έκλυση θερμότητας

ή παραγωγής τοξικών

καυσαερίων ή επικινδυνότητας

έκρηξης. 

Οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες

και οι αποθήκες κατατάσσονται

σε (3) κατηγορίες ανάλογα με
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Κατηγορία Μονώροφα Πολυώροφα Υπόγεια Εγκατάσταση (*)

Καταιονητήρων/Sprinklers

(συντελεστής)

Βιομηχανίες

Ζ1 Χωρίς απαίτηση 60’ 120’ 0,5 

Ζ2 60’ 90’ 120’ 0,6 

Ζ3 60’ 120’ 180’ 0,7 

Αποθήκες

Ζ1 60’ 90’ 120’ 0,5 

Ζ2 120’ 180’ 180’ 0,5 

Ζ3 180’ 240’ 240’ 0,5

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ


