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Περύληψη 
 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ εφαρμογι του προτεινόμενου 

πικανοκεωρθτικοφ μοντζλου εκτίμθςθσ αςφάλειασ ζναντι πυρκαγιάσ, όπωσ αυτό 

περιγράφεται ςτθν εργαςία των Spyrou and Themelis (2012), ςε πολεμικό πλοίο τφπου 

φρεγάτασ. Στθν εργαςία τουσ, διεξάγουν προςομοιϊςεισ πυρκαγιάσ ςε ζνα μοντζλο 

επιβατικοφ πλοίου και εξετάηουν τισ επιδράςεισ των προϊόντων τθσ πυρκαγιάσ ςτον 

άνκρωπο αλλά και τον χρόνο που αυτζσ φτάνουν ςτισ οριακζσ τουσ τιμζσ. 

Αρχικά, παρουςιάηεται το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ μθχανικισ τθσ πυρκαγιάσ (Fire 

Engineering). Ραρουςιάηονται χριςιμεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτα δομικά ςυςτατικά 

τθσ πυρκαγιάσ, τθν επίδραςθ που ζχει αυτι ςτον άνκρωπο, τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ 

τθσ αλλά και οριςμζνα επικίνδυνα φαινόμενα που ςχετίηονται με αυτι, όπωσ είναι 

ενδεικτικά τoκφμα φωτιάσ (backdraft) και θ ανάφλεξθ οροφισ (rollover). Στθ ςυνζχεια, 

πραγματοποιείται ςφγκριςθ μεταξφ των κανονιςμϊν αςφάλειασ ζναντι πυρκαγιάσ που 

πρζπει να ιςχφουν ςτα εμπορικά πλοία (ςφμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ-2 τθσ SOLAS – Safety Of 

Life At Sea) αλλά και του τί προβλζπεται περί πυραςφάλειασ ςε μια φρεγάτα. 

Κατόπιν, γίνεται αναφορά ςτουσ τφπουσ μοντζλων προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα. Ακόμθ, παρουςιάηεται αναλυτικά το μοντζλο τθσ φρεγάτασ 

αλλά και οι παράγοντεσ αβεβαιότθτασ (υπό μορφι κεωριςεων) που υπειςζρχονται ςτο 

πρόβλθμα τθσ πυραςφάλειασ. Ζπειτα, για τθν εξαγωγι  αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων 

αναφορικά με τθν επιβίωςθ του πλθρϊματοσ ςε ενδεχόμενο πραγματικοφ ςυμβάντοσ, 

διεξάγονται, με τθ χριςθ του κϊδικα υπολογιςτικισ ρευςτομθχανικισ FDS (Fire Dynamics 

Simulator) ςενάρια πυρκαγιάσ υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ (McGrattan et al., 2014). Ρροσ 

αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν, χρθςιμοποιείται και το πρόγραμμα Mathematica 

(Wolfram, 1986). 

Τα ςενάρια πυρκαγιάσ διεξάγονται ςε ζναν χϊρο μζςθσ διακινδφνευςθσ ο οποίοσ 

είναι αρκετά απομακρυςμζνοσ από τον χϊρο ςυγκζντρωςθσ του αγιματοσ πυρκαγιάσ. 

Θεωρείται ότι το πλοίο βρίςκεται ςε κατάςταςθ γενικοφ ςυναγερμοφ (το προςωπικό 

βρίςκεται ιδθ ςτισ κζςεισ που πρζπει να είναι προ εμπλοκισ του ςε μάχθ) και εξετάηονται 

διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ανάλογα με τον τρόπο εξζλιξθσ τθσ πυρκαγιάσ, τον χρόνο 

αντίδραςθσ του αγιματοσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ, διαφορετικζσ μζγιςτεσ 

εντάςεισ πυρκαγιάσ και το κατά πόςο μπορεί να επθρεάςει ι όχι το ςενάριο θ φπαρξθ, 

κοντά ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο ανάφλεξθσ, ενόσ καταιονιςτιρα καλαςςίου φδατοσ. Tζλοσ, 

ακολουκοφν μερικζσ προτάςεισ που αφοροφν ςε ςχεδιαςτικζσ αλλαγζσ και περαιτζρω 

διερευνιςεισ γφρω από το κζμα τθσ πυραςφάλειασ ςτθ φρεγάτα. 
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Abstract 
 

The main purpose of the present diploma thesis is the application of the 

probabilistic model of safety evaluation against fire (as it is described in the work of Spyrou 

and Themelis (2012)) on a warship, and more specifically, a frigate. 

Part I consists of 3 chapters.In chapter 1, general information is presented regarding 

the thesis, such as its structure and objectives. Also, there is a brief presentation of several 

theses of a similar subject. In chapter 2, the theoretical background of fire engineering is 

presented. Useful information regarding the main fire substances, their effects on the 

human body, the ways to engage them and several phenomena that relate to fire itself (like 

rollover and backdraft) is presented. In chapter 3, there is a comparison between the safety 

regulations regarding fire safety that apply on merchant ships nowadays (according to 

chapter II-2 of SOLAS) and which of them are followed by the navy for this type of ship. 

Then, Part ΙΙ follows, which consists of 5 chapters. In chapter 4, there is a general 

presentation of fire simulation models and afterwards, a more thorough examination of FDS 

(Fire Dynamics Simulator) the simulation model that is used (McGrattan et al., 2014).The 

model provides safer results for crew survivability that almost represent a real incident. In 

addition, in chapter 5, there is an in-depth description of the frigate model in FDS, where 

information referring to the structural elements of the ship, the fire and other theories 

regarding the experiment is presented. Chapter 6 includes data about the survivability of the 

crew, where FDS results are presented in the form of diagrams and matrices for all fire 

scenarios. In order for the procedure to be automated, the computational software 

Mathematica is used (Wolfram, 1986). In chapter 7, a sea water sprinkler is placed right 

above the fire in order to see whether crew survivability is raised or not. Eventually, in 

chapter 8, there a presentation of some ideas for further research regarding fire safety. 

In conclusion, all fire scenarios are carried out in a medium fire risk room that is far 

away from the fire engagement team muster station. The ship is considered to be in a state 

of general alarm (all personnel is in the appropriate positions before engaging into battle) 

and different cases are examined depending on  fire growth and the reaction time of the 

firefight regiment. 
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Κεφϊλαιο 1 -Ειςαγωγό 

1.1 Γενικϊ 
Είναι κοινά αποδεκτό ότι θ πυρκαγιά είναι ζνασ 

από τουσ μεγαλφτερουσ κίνδυνουσ που αντιμετωπίηει ζνα 

πλοίο κατά τθ λειτουργία του. Μεγάλεσ ποςότθτεσ 

φορτίων ζχουν χακεί φςτερα από ατυχιματα πυρκαγιάσ, 

με αποτζλεςμα να υπάρχουν υψθλζσ οικονομικζσ 

απϊλειεσ για τθ διαχειρίςτρια εταιρία και τον 

πλοιοκτιτθ. Εκτόσ όμωσ τθσ μεγάλθσ οικονομικισ 

απϊλειασ που ενδζχεται να ζχουν τζτοιου είδουσ 

ατυχιματα, ο κίνδυνοσ για τθν απϊλεια ανκρϊπινων 

ηωϊν είναι εξζχουςασ ςθμαςίασ. 

Μια πυρκαγιά είναι εφκολο να ξεςπάςει πάνω ςε 

ζνα εμπορικό πλοίο εξαιτίασ κάποιου βραχυκυκλϊματοσ 

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, των ρακϊν κακαριςμοφ που 

ζχουν απορροφιςει εφφλεκτα υλικά (όπωσ καφςιμα και 

λάδια),  των υψθλϊν κερμοκραςιϊν που αναπτφςςονται 

ςε χϊρουσ πρόωςθσ και ενζργειασ (όπωσ είναι το 

μθχανοςτάςιο και το θλεκτροςτάςιο ενόσ πλοίου) αλλά και λόγω τθσ ανκρϊπινθσ 

απεριςκεψίασ (όπωσ το ςβιςιμο τςιγάρων ςε κάδουσ απορριμμάτων). Ακόμα ευκολότερα 

λοιπόν, μπορεί να ξεςπάςει μια πυρκαγιά ςε ζνα πολεμικό πλοίο όπωσ είναι θ φρεγάτα, 

κακόςον υπειςζρχεται ο παράγοντασ «μάχθ» ςτθν εξίςωςθ. 

1.2 τόχοι 
Αρχικά, πραγματοποιείται μια ςυνοπτικι μελζτθ τθσ φυςιολογίασ τθσ πυρκαγιάσ 

(fire engineering), ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ εξοικείωςθ του αναγνϊςτθ γφρω από κζματα 

που ςχετίηονται με αυτιν, όπωσ είναι τα προϊόντα τθσ καφςεωσ και θ επίδραςι τουσ ςτον 

άνκρωπο, χριςιμα διαγράμματα που απεικονίηουν πλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ τθσ 

πυρκαγιάσ κ.ο.κ. Δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα ςφγκριςθσ των όςων προβλζπονται περί 

πυραςφάλειασ από τθ SOLASγια τα εμπορικά πλοία και τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ που 

απαντάται ςτα πολεμικά πλοία τφπου φρεγάτασ. Τζλοσ, βαςικόσ ςκοπόσ είναι θ εξζταςθ, 

μζςω προςομοιωτι, τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ παρζμβαςθσ του πλθρϊματοσ ενόσ 

πολεμικοφ πλοίου για ζνα πραγματικό ςυμβάν πυρκαγιάσ ςε ζνα διαμζριςμα μζςθσ 

επικινδυνότθτασ, αλλά και θ παράκεςθ προτάςεων που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και 

αςφαλζςτερθ αντιμετϊπιςθ παρόμοιων περιςτατικϊν. 

1.3 Δομό εργαςύασ 
Η διπλωματικι εργαςία διακρίνεται ςε 2 μζρθ. Στο Μζροσ Ι, παρουςιάηεται το 

κεωρθτικό υπόβακρο που κακορίηει τθν ανάφλεξθ και τθν ανάπτυξθ τθσ. Στο Κεφάλαιο 1, 

γίνεται μια γενικι αναφορά ςτθ διπλωματικι εργαςία, προςδιορίηονται οι ςτόχοι τθσ και θ 

δομι τθσ ενϊ παράλλθλα γίνεται μια βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςε παρεμφερείσ εργαςίεσ 

γφρω από το κζμα τθσ πυραςφάλειασ. Στο Κεφάλαιο 2, αναφζρονται χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν ςτα δομικά ςυςτατικά τθσ πυρκαγιάσ, ςτθν επίδραςθ που ζχει αυτι ςτον 

άνκρωπο, ςτουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τθσ αλλά και ςε οριςμζνα επικίνδυνα φαινόμενα 

Εικόνα 1 Διάγραμμα που δείχνει 
τουσ πιο επικίνδυνουσ χϊρουσ 
που μπορεί να ξεςπάςει πυρκαγιά 
ςε ζνα πλοίο βάςει ςτατιςτικϊν 
από 174 περιςτατικά από το 1985-
2005  (Πθγι: LMIC,MAIB,TSBC, 
ATSB). 
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που ςχετίηονται με αυτι, όπωσ είναι ενδεικτικά τα φαινόμενα backdraft και rollover. Στθ 

ςυνζχεια ςτο Κεφάλαιο 3, παρατίκενται οι κφριοι ιςχφοντεσ κανονιςμοί αςφάλειασ 

εμπορικϊν πλοίων ζναντι πυρκαγιάσ (ςφμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ-2 τθσ SOLAS) και 

ςυγκρίνονται με τα προβλεπόμενα  περί πυραςφάλειασ ςε μια φρεγάτα. Το Μζροσ ΙΙ, 

αποτελεί το αρικμθτικό κομμάτι τθσ εργαςίασ. Στο Κεφάλαιο 4, γίνεται μια ςφντομθ 

αναφορά ςτα μοντζλα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ που υπάρχουν ςιμερα ενϊ 

παρουςιάηονται αναλυτικότερα ο κϊδικασ υπολογιςτικισ ρευςτομθχανικισ FDS που 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν εργαςία μασ εκτενϊσ. Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια εκτενισ 

περιγραφι των κεωριςεων που λιφκθκαν υπόψθ για τθν προςομοίωςθ και αναφζρονται 

ςτοιχεία όπωσ είναι οι κφριεσ διαςτάςεισ τθσ φρεγάτασ αλλά και οι δείκτεσ επιβίωςθσ που 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελζτθ των επιπτϊςεων των προϊόντων τθσ πυρκαγιάσ   

ςτθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ του αγιματοσ. Στο Κεφάλαιο 6, παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ  ενϊ, ςτο Κεφάλαιο 7, γίνεται μία ακόμα πρόςκετθ 

προςομοίωςθ με τθν τοποκζτθςθ ενόσ καταιονιςτιρα φδατοσ ακριβϊσ πάνω από τθν εςτία 

τθσ πυρκαγιάσ. Τζλοσ, ςτο Κεφάλαιο 8, γίνονται προτάςεισ που αφοροφν ςε μελλοντικι 

ζρευνα και πικανζσ ςχεδιαςτικζσ αλλαγζσ.  

1.4 Βιβλιογραφικό επιςκόπηςη 
Η μελζτθ τθσ αςφάλειασ πλοίων ζναντι πυρκαγιάσ ζχει αποτελζςει, τα τελευταία 

χρόνια, ςθμαντικό κομμάτι τθσ ζρευνασ ςτθ ναυπθγικι. Οι περιςςότερεσ μελζτεσ  

βαςίηονται ςτθ  χριςθ κάποιου κϊδικα ρευςτομθχανικισ για τθν προςομοίωςθ τόςο τθσ 

φωτιάσ, όςο και τθσ εκκζνωςθσ του χϊρου ςτον οποίο μαίνεται θ πυρκαγιά. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ Ράλλα (2012) αςχολικθκε με τθν αποτελεςματικότθτα διαφορετικϊν 

παχϊν μόνωςθσ των διαχωριςτικϊν Β-15 ςε καμπίνεσ επιβατθγϊν πλοίων κακϊσ και τθ 

μελζτθ των παραγόντων βιωςιμότθτασ αυτϊν. Σθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι με 

κατάλλθλεσ προςομοιϊςεισ μπορεί κανείσ να προςεγγίςει το βζλτιςτο ςυνδυαςμό 

αντοχισ/τιμισ  για τα διαχωριςτικά μόνωςθσ που πρόκειται να τοποκετθκοφν ςε επιβατικά 

πλοία. Συμπεραςματικά, ανεξάρτθτα από το πόςο απζχει θ πθγι τθσ φωτιάσ από τθν αρχι 

του καταςτρϊματοσ, όλοι οι παράγοντεσ βιωςιμότθτασ ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ τιμζσ για τα 

πρϊτα πεντακόςια (500) δευτερόλεπτα. Οι Spyrou et al.  (2013), αςχολικθκαν με τθν 

επιτυχι ι όχι διαφυγι των επιβατϊν από τον χϊρο τθσ φωτιάσ. Συγκεκριμζνα, 

υπολογίςτθκαν οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ - κερμοκραςίασ, καπνοφ και τοξικϊν ουςιϊν , ζτςι 

ϊςτε να βρεκεί ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ που αυτζσ φτάνουν ςτισ οριακά αποδεκτζσ τιμζσ. 

Συμπεραςματικά, προζκυψε ότι θ ανακοπι τθσ διαφυγισ λόγω υψθλισ ςυγκζντρωςθσ 

τοξικϊν ουςιϊν απαιτεί πολφ περιςςότερο χρόνο για να πραγματοποιθκεί ςυγκριτικά με 

τθν ανακοπι πορείασ των επιβατϊν λόγω υψθλισ κερμοκραςίασ και ςυγκζντρωςθσ 

καπνοφ. Μια άλλθ ςθμαντικι εργαςία είναι εκείνθ του Αξαόπουλου (2015). Στθ 

ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία πραγματοποιικθκε ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ για τον 

υπολογιςμό του δείκτθ διακινδφνευςθσ ζναντι πυρκαγιάσ ςε επιβατθγά πλοία. Ζχοντασ ωσ 

απϊτερο ςτόχο τθ μελζτθ ςχεδιαςτικϊν και λειτουργικϊν αλλαγϊν ςτθν αςφάλεια 

επιβατθγοφ πλοίου ζναντι πυρκαγιάσ, χρθςιμοποιικθκε το  υπολογιςτικό πρόγραμμα FDS 

(Fire Dynamic Simulator)για προςομοίωςθ τθσ εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ και τθσ εκκζνωςθσ του 

πλοίου. Το ςυμπζραςμα τθσ εν λόγω μελζτθσ ιταν ότι  θ βιωςιμότθτα των επιβατϊν 

εξαρτάται άμεςα από τθν  ζνταςθ τθσ πυρκαγιάσ,  τον χρόνο εντοπιςμοφ και τον κφκλο 

θμζρασ και νφχτασ.  Εντοφτοισ, μζχρι ςιμερα δεν ζχει πραγματοποιθκεί κάποια αντίςτοιχθ 
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μελζτθ αςφάλειασ ζναντι πυρκαγιάσ ςε πολεμικά πλοία. Ζτςι, ςτθν παροφςα διπλωματικι 

εργαςία γίνεται μια προςπάκεια να αξιολογθκεί θ αςφάλεια ζναντι πυρκαγιάσ ςε ζνα 

πολεμικό πλοίο τφπου φρεγάτασ. 
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Κεφϊλαιο 2 – Θεωρητικό προςϋγγιςη τησ μηχανικόσ τησ 

πυρκαγιϊσ 
 

2.1 Ειςαγωγό 
Η πυρκαγιά είναι ζνα αρκετά περίπλοκο και επικίνδυνο φαινόμενο, το οποίο μπορεί 

να παρουςιαςτεί ναι μεν απροειδοποίθτα αλλά πάντα λόγω κάποιασ αιτίασ. Ο αρικμόσ των 

ατυχθμάτων  εξαιτίασ τθσ είναι μεγάλοσ  ενϊ το κόςτοσ τόςο ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ όςο και 

ςε υλικό  (ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ και τθσ ναυτιλίασ) είναι ακόμα 

μεγαλφτερο. Αναπόφευκτα λοιπόν,  ζχει αποτελζςει αντικείμενο μελζτθσ από πλικοσ 

επιςτθμόνων, προκειμζνου να επιτυγχάνεται αφενόσ θ πρόλθψθ και αφετζρου θ 

αποτελεςματικι καταπολζμθςι τθσ ςε περίπτωςθ που εκδθλωκεί. Στο Κεφάλαιο 2 

παρουςιάηεται αναλυτικά θ μθχανικι τθσ πυρκαγιάσ ι αλλιϊσ «Fire Engineering».  

Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά ςτθ φυςιολογία τθσ πυρκαγιάσ και τισ ιδιότθτζσ τθσ, ςτα 

παράγωγα τθσ καφςεωσ και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτον άνκρωπο, ςτα ςτάδια εξζλιξισ τθσ, ςε 

διάφορα φαινόμενα που ςυνδζονται με αυτι αλλά ςτουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τθσ (ΑΣ 

(Αρχθγείο Στόλου),2008). 

2.2 Φύςη και ιδιότητεσ τησ πυρκαγιϊσ 
Η πυρκαγιά είναι ςτθν πραγματικότθτα μία χθμικι αντίδραςθ θ οποία ονομάηεται 

οξείδωςθ.  Οξείδωςθ είναι μία χθμικι διαδικαςία ςτθν οποία μία ουςία αναμιγνφεται με 

οξυγόνο και κατά τθ διάρκεια αυτισ υπάρχει απόδοςθ ενζργειασ ςε μορφι κερμότθτασ. Σε 

αντίκεςθ με τθν οξείδωςθ που εμφανίηεται με τθ μορφι ςκουριάσ ςτα μεταλλικά υλικά 

όπου γίνεται με βραδφ ρυκμό, θ πυρκαγιά είναι μια μορφι ταχείασ οξείδωςθσ με 

ταυτόχρονθ παραγωγι κερμότθτασ και φλόγασ. Κατά τθ διάρκειά τθσ παράγονται κερμά 

προϊόντα καφςθσ αλλά και εκπομπι ορατισ και μθ ορατισ ακτινοβολίασ (ΤΕΑΡ (Τεχνικζσ 

Αντιμετϊπιςθσ Ρυρκαγιάσ), 2008). 

 Ο ατμόσ που δθμιουργείται είτε από μία ουςία θ οποία  βρίςκεται ςε αζρια μορφι 

(λόγω ελλείψεωσ δυνάμεων ςυνοχισ μεταξφ των μορίων) είτε από μια ουςία που 

κερμαίνεται ευριςκόμενθ ςε υγρι ι ςτερεά μορφι (θ κζρμανςθ ευνοεί τθ διάςπαςθ των 

δεςμϊν μεταξφ των μορίων και παράγει 

ατμό), ςε ςυνδυαςμό με τθν παρουςία 

ικανισ ποςότθτασ οξυγόνου δφναται να 

αναφλεγεί και να προκαλζςει τθν λεγόμενθ 

καφςθ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια 

τθσ καφςθσ, εκλφεται ενζργεια ςε μορφι 

κερμότθτασ και φωτόσ. Η κερμότθτα αυτι 

είναι ακτινοβολοφμενθ και ίδιασ μορφισ με 

τθν θλιακι, μεταδίδεται προσ όλεσ τισ 

κατευκφνςεισ κακϊσ και προσ τθν εςτία τθσ 

πυρκαγιάσ. Η κερμότθτα που επιςτρζφει 

ςτθν καφςιμθ φλθ ονομάηεται Εικόνα 2 Επιςτρζφουςα ακτινοβολία. (πθγι: ΣΕΑΠ 
2008) 
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επιςτρζφουςα ακτινοβολία. Μζροσ αυτισ ενιςχφει τον ρυκμό εξάτμιςθσ του καυςίμου, 

ενϊ θ υπόλοιπθ ανεβάηει τθν κερμοκραςία του εξατμιςκζντοσ καυςίμου ςε επίπεδο 

ανάφλεξθσ. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν ειςαγωγι του αζρα ςτο ςθμείο όπου ο 

ατμόσ και θ φλόγα ςυνυπάρχουν είναι θ αφξθςθ του μεγζκουσ τθσ φλόγασ και θ αφξθςθ τθσ 

ποςότθτασ του ατμοφ. Κατά αυτόν τον τρόπο, δθμιουργείται μια αυτοςυντθροφμενθ 

αλυςιδωτι αντίδραςθ ςτθν οποία θ καφςθ του εξατμιςκζντοσ καυςίμου εκλφει κερμότθτα, 

θ οποία εν ςυνεχεία προκαλεί ανάφλεξθ και παράγει ακόμα περιςςότερον ατμό. Ο 

πλεονάηων ατμόσ εν ςυνεχεία καίγεται, εκλφοντασ ακόμα περιςςότερθ κερμότθτα, θ οποία 

εν τζλει απελευκερϊνει και αναφλζγει νζεσ ποςότθτεσ εξατμιςκζντοσ καυςίμου. Αυτι θ 

διαδικαςία εξακολουκεί μζχρισ ότου αναλωκεί όλο το διακζςιμο καφςιμο ι το οξυγόνο ι 

να πραγματοποιθκεί κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ. 

2.2.1 υςτατικϊ ςτοιχεύα τησ πυρκαγιϊσ 

 Για τθν εκδιλωςθ μιασ πυρκαγιάσ είναι 

απαραίτθτα τρία ςυςτατικά: θ καφςιμθ φλθ, το 

οξυγόνο  και θ κερμότθτα (HAI (Hellenic Aircraft 

Industry, 2013). Τα τρία αυτά ςυςτατικά, 

αντιςτοιχίηονται για εποπτικοφσ λόγουσ, ςτισ πλευρζσ 

ενόσ ιςοςκελοφσ  τριγϊνου, γνωςτό ωσ το τρίγωνο 

τθσ πυρκαγιάσ (Εικόνα 3). Αν οποιαδιποτε από τισ 

τρεισ πλευρζσ του τριγϊνου λείπει ι αφαιρεκεί, θ 

πυρκαγιά δεν μπορεί να εκδθλωκεί - διατθρθκεί. 

 

Πταν περιγράφονται οι προχποκζςεισ φπαρξθσ 

επιφανειακισ φλόγασ ι ςιγοκαίουςασ φωτιάσ, το 

τρίγωνο τθσ πυρκαγιάσ είναι αποδεκτό. Ραρόλα αυτά, δε 

μπορεί να περιγράψει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ διατιρθςθσ 

μιασ, ζντονθσ ςε φλόγεσ, καφςθσ. Για τον λόγο αυτό, 

απαιτείται θ φπαρξθ μιασ ανεμπόδιςτθσ χθμικισ 

αλυςιδωτισ αντίδραςθσ που να επιτρζπει τθν φπαρξθ και 

διατιρθςθ τθσ φλόγασ. Αυτι είναι δυνατό να 

απεικονίηεται ωσ θ τζταρτθ πλευρά ενόσ τετραζδρου 

(Εικόνα 4). Ραρόμοια με το τρίγωνο τθσ πυρκαγιάσ, όταν 

οποιαδιποτε από τισ τζςςερισ πλευρζσ, τότε θ ζντονθ ςε 

φλόγεσ καφςθ ςταματά. 

2.2.1.1 Καύςιμη ύλη 

Η καφςιμθ φλθ μπορεί να είναι ςτερεά, υγρι ι αζρια. Ραραδείγματα ςτερεϊν 

καυςίμων είναι το ξφλο, το ελαςτικό, το χαρτί και τα ροφχα. Ρριν ζνα ςτερεό αρχίςει να 

καίγεται, κα πρζπει να με κάποιο τρόπο να δθμιουργθκοφν γφρω του ατμοί. Σε μια 

πυρκαγιά, αυτό επιτυγχάνεται με τθν  αρχικι εφαρμογι κερμότθτασ.  Η διαδικαςία 

ονομάηεται πυρόλυςθ και μπορεί να οριςτεί ςαν χθμικι αποςφνκεςθ με τθν αρχικι 

εφαρμογι κερμότθτασ.  Αν ο ατμόσ που παραχκεί αναμιχκεί ικανοποιθτικά με ικανι 

ποςότθτα αζρα και κερμανκεί τότε πραγματοποιείται καφςθ. Ο ρυκμόσ με τον οποίο 

Εικόνα 3 Σρίγωνο τθσ πυρκαγιάσ. (Πθγι: 
www.globalsecurity.org) 

Εικόνα 4 Σετράεδρο τθσ πυρκαγιάσ. 
(πθγι:  www.globalsecurity.org) 
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καίγεται ζνα ςτερεό ςυνδζεται άμεςα με τθ μοριακι του δομι. Γενικά, ςτερεά καφςιμα ςε 

κονιορτοποιθμζνθ μορφι καίγονται πολφ πιο εφκολα και γριγορα ςυγκριτικά με πιο 

ογκϊδθ υλικά. Η ζνταςθ του φαινομζνου τθσ καφςθσ ςυναρτιςει του χρόνου 

ποςοτικοποιείται από τον ρυκμό ζκλυςθσ κερμότθτασ, μζγεκοσ που εκφράηεται ςε μονάδεσ 

ιςχφοσ (π.χ. KW). Εποπτικά, για μια φωτιά ςε ζνα καλάκι χαρτιϊν, ο ρυκμόσ ζκλυςθσ μπορεί 

να φτάςει μζχρι τα 10 KW.  

Πςον αφορά ςτα υγρά καφςιμα, ςφνθκεσ υλικό ςε φρεγάτεσ και πλοία γενικότερα, 

αυτά μπορεί να είναι το πετρζλαιο, θ βενηίνθ, το καφςιμο ελικοπτζρου, τα χρϊματα, τα 

λιπαντικά και τα υδραυλικά υγρά. Ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ ατμϊν των υγρϊν καυςίμων 

είναι πολφ μεγαλφτεροσ των ςτερεϊν καυςίμων και μάλιςτα ςε μεγαλφτερο κερμοκραςιακό 

εφροσ.  Πςο αυξάνεται μάλιςτα θ κερμοκραςία αυξάνεται και ο ρυκμόσ εξάτμιςθσ του 

καυςίμου. Η χαμθλότερθ κερμοκραςία ςτθν οποία ζνα υγρό ζχει δθμιουργιςει ικανι 

ποςότθτα ατμϊν επικίνδυνθ προσ ανάφλεξθ ονομάηεται ςθμείο ανάφλεξθσ (flashpoint). 

Γενικά, τα εφφλεκτα υγρά παράγουν 2,5 με 3 φορζσ περιςςότερθ κερμότθτα από το ξφλο θ 

οποία μάλιςτα αποδίδεται 3 ζωσ και 10 φορζσ ταχφτερα. Πταν τα εφφλεκτα υγρά χφνονται 

καταλαμβάνουν μεγάλθ επιφάνεια, απελευκερϊνουν μεγάλθ ποςότθτα ατμοφ και 

παράγουν μεγάλα ποςά κερμότθτασ κατά τθν καφςθ. 

Τα αζρια καφςιμα που απαντϊνται ςυνικωσ ςε μια φρεγάτα είναι θ αςετιλίνθ και 

το υδρογόνο, υλικά που χρθςιμοποιοφνται κατά κόρον ςτισ ςυγκολλιςεισ. Για τθν ανάφλεξθ 

αυτϊν απαιτείται κατάλλθλθ αναλογία καυςίμου και οξυγόνου με παρουςία κερμότθτασ 

οφτωσ ϊςτε να πραγματοποιθκεί ανάφλεξθ. Το μικρότερο ποςοςτό (κατ’ όγκον) αερίου που 

απαιτείται για τθ δθμιουργία αναφλζξιμου μίγματοσ με τον αζρα ονομάηεται κατϊτερο 

όριο αναφλεξιμότθτασ ενϊ αντίκετα, το μεγαλφτερο ποςοςτό αερίου για τθ δθμιουργία 

αναφλζξιμου μίγματοσ με τον αζρα λζγεται ανϊτερο όριο αναφλεξιμότθτασ. Η περιοχι 

που μεςολαβεί μεταξφ των 2 ορίων αποκαλείται περιοχι αναφλεξιμότθτασ. Στον Ρίνακα 1 

παρουςιάηονται οι ιδιότθτεσ οριςμζνων εφφλεκτων υγρϊν και αερίων καυςίμων που 

ςυναντϊνται ςε μία φρεγάτα: 

Πίνακασ 1 Εφφλεκτα ρευςτά που απαντϊνται ςε μια φρεγάτα, και ιδιότθτεσ αυτϊν ςχετιηόμενεσ με τθν 
αναφλεξιμότθτα. Πθγι: Α, 2008.)   

Τιηθό Flashpoint LFL UFL 
Θεξκνθξαζία 

Αλάθιεμεο 

Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα αέξην 12.5% 100% 305°C 

Μαγεηξηθό Λάδη 321,11°C -- -- 393,33°C - 443,33°C 

F-76 (πεηξέιαην 

ζηξαηησηηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ) 

60°C -- -- 363°C 

Βελδίλε 100 νθηαλίσλ -43°C 1.4% 7.6% 456°C 

JP-5 (ζηξαηησηηθό 

αεξνπνξηθό θαύζηκν) 
60°C 0.6% 4.6% 246°C 

Έιαην 2190 TEP 205°C 0.9% 7.0% 352°C 

Τδξνγόλν αέξην 4.0% 75.0% 500°C 

Otto Fuel II 129°C -- -- -- 

Mκεζάλην αέξην 5.0% 15.0% 537°C 

Πξνπάλην αέξην 2.1% 9.5% 450°C 
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2.2.1.2 Οξυγόνο 

Το οξυγόνο είναι ίςωσ το πιο  κρίςιμο ςυςτατικό για τθν καφςθ και απαντάται ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα ςε ςυγκζντρωςθ 21%. Η ελάχιςτθ ςυγκζντρωςθ για τθ ςυντιρθςθσ τθσ 

φλόγασ και τθν παραγωγι φλόγασ είναι 15%. Ωςτόςο, μία υποβόςκουςα καφςθ, δθλαδι 

μία καφςθ θ οποία ζχει μεν καπνό αλλά όχι φλόγα, μπορεί να ςυντθρθκεί με ςυγκζντρωςθ 

οξυγόνου λίγο μεγαλφτερθ από 3%. 

2.2.1.3 Θερμότητα 

Η κερμότθτα είναι υπεφκυνθ για τθν χθμικι αντίδραςθ τθσ καφςθσ. Μπορεί να 

προζλκει από το άναμμα ενόσ ςπίρτου, από τριβι, από μία κερμι επιφάνεια αλλά και από 

βραχυκφκλωμα. Τρόποι μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ είναι μζςω: 

 Αγωγιμότθτασ: δθλαδι μζςω φυςικισ επαφισ π.χ. το νερό που βράηει ςτον 

βραςτιρα 

 Ακτινοβολίασ: δθλαδι εκπομπι κερμότθτασ από μια πθγι π.χ. το τηάκι 

 υναγωγισ: δθλαδι μεταφορά κερμότθτασ μζςω τθσ κυκλοφορίασ των αερίων και 

των υγρϊν. Ο καπνόσ και τα κερμά αζρια που παράγονται από μια πυρκαγιά, 

μεταφζρουν τθ κερμότθτα κατά τθν κίνθςι τουσ, ςε εφφλεκτα υλικά που 

βρίςκονται ςτθ διαδρομι τουσ. Η πυρκαγιά παράγει αζρια ελαφρφτερα του αζρα, 

τα οποία ανυψϊνονται προσ τα υψθλότερα ςθμεία ενόσ χϊρου. Ο κερμόσ αζρασ, 

που και αυτόσ είναι ελαφρφτεροσ του ψυχροφ αζρα, επίςθσ ανυψϊνεται. Κακϊσ 

αυτά τα κερμά προϊόντα καφςθσ ανυψϊνονται, ψυχρόσ αζρασ καταλαμβάνει τθ 

κζςθ τουσ και κερμαίνεται με τθ ςειρά του.    

2.2.1.4 Παρϊγωγα τησ καύςησ και οι επιπτώςεισ  ςτον ϊνθρωπο 

Με τθν καφςθ παράγονται φλόγα, κερμότθτα, τοξικά αζρια και καπνόσ. Τα εν λόγω 

παράγωγα τθσ καφςθσ είναι δυνατό να 

επθρεάςουν αρνθτικά τθν υγεία των ανκρϊπων 

που βρίςκονται ςτον χϊρο που λαμβάνει χϊρα θ 

καφςθ. Η απευκείασ επαφι με τθ φλόγα δφναται 

να προκαλζςει ςτον άνκρωπο ςοβαρά εγκαφματα 

και βλάβεσ ςτθν αναπνευςτικι οδό.  

Πςον αφορά ςτθ κερμοκραςία των 

προϊόντων τθσ καφςθσ, αυτι μπορεί να φτάςει 

μζχρι και τουσ 1100 oC. Γενικά, κερμοκραςίεσ άνω 

των 60οC είναι επιβλαβείσ για τον άνκρωπο αφοφ 

μπορεί να οδθγιςουν ςε τραυματιςμό ζωσ και 

τον κάνατο. Ζκκεςθ τθσ επιδερμίδασ ςε 

κερμοκραςία 71οC για 60 δευτερόλεπτα μπορεί να 

οδθγιςει ςε εγκαφματα δευτζρου βακμοφ. Επιπρόςκετα, θ απευκείασ ζκκεςθ ςε κερμόν 

αζρα μπορεί να προκαλζςει αφυδάτωςθ, εξουκζνωςθ, εγκαφματα και φράξιμο τθσ 

αναπνευςτικισ οδοφ. Η υψθλι κερμοκραςία, τζλοσ αυξάνει τον καρδιακό παλμό και 

δφναται να προκαλζςει υπερκερμία, θ οποία οδθγεί ςε υψθλό πυρετό και βλάβεσ ςτο 

νευρικό ςφςτθμα.  

Εικόνα 5 Επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτον 
ανκρϊπινο οργανιςμό. (πθγι: ΣΕΑΠ 2008) 
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Τα παράγωγα τοξικά αζρια ςε μια πυρκαγιά είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με το είδοσ 

τθσ καφςιμθσ φλθσ. Στο πλαίςιο πυρκαγιϊν ςε πλοία, ςτα πλζον επικίνδυνα για τθν υγεία 

του ανκρϊπου αζρια ςυγκαταλζγονται το μονοξείδιο του άνκρακα (CO) και το διοξείδιο του 

άνκρακα (CO2). Το μονοξείδιο του άνκρακα βρίςκεται ςε μεγάλθ ποςότθτα ςε μια 

διεργαςία καφςθσ και αποτελεί τθ μεγαλφτερθ απειλι ςε μια ατμόςφαιρα που ζχει 

δθμιουργθκεί από μία πυρκαγιά.  Ζκκεςθ ςε CO προκαλεί ανεπάρκεια Ο2 ςτον εγκζφαλο 

και το ςϊμα. Συγκζντρωςθ ςε ποςοςτό 1.3% προκαλεί αναιςκθςία μετά από δφο ι τρεισ 

αναπνοζσ και κάνατο ςε μερικά λεπτά. Επίςθσ, είναι ιδιαίτερα εφφλεκτο. Στον Ρίνακα 2 

φαίνεται θ αντοχι του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ςε μονοξείδιο του άνκρακα (Σιμιτςισ 

2013). Από τθν άλλθ μεριά, το διοξείδιο του άνκρακα προκαλεί ςοβαρζσ βλάβεσ ςτο 

αναπνευςτικό ςφςτθμα. Πςο αυξάνεται θ ποςότθτα του CO2 ςτθν ατμόςφαιρα, μειϊνεται θ 

παρουςία του οξυγόνου άρα κατά ςυνζπεια και θ ποςότθτα αυτοφ που απορροφάται από 

τουσ πνεφμονεσ. Δείγμα ότι ζνασ άνκρωποσ δεν λαμβάνει ικανι ποςότθτα οξυγόνου είναι οι 

βακιζσ και ζντονεσ αναπνοζσ. Γενικά, μείωςθ τθσ ποςότθτασ του Ο2 ςτο 16% προκαλεί 

μείωςθ του μυϊκοφ ελζγχου. Σε ποςοςτό 10 ζωσ και 14% επθρεάηεται θ κρίςθ και επζρχεται 

ζντονθ κόπωςθ. Εάν θ περιεκτικότθτα τθσ ατμόςφαιρασ ςε οξυγόνο πζςει κάτω από 10% 

τότε ο άνκρωποσ αναιςκθτοποιείται. 

 

Πίνακασ 2 Αντοχι ανκρϊπου ςτο μονοξείδιο του άνκρακα (Πθγι: el.wikipedia.org) 
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Πνλνθέθαινο θαη δάιε από 6 – 8 ώξεο έθζεζεο 

Διαθξύο πνλνθέθαινο κέζα ζε 2- 3 ώξεο 

Διαθξύο πνλνθέθαινο κέζα ζε 2 – 3 ώξο, 

απώιεηα ηεο θξίζεο 

Μεησπηαίνο πνλνθέθαινο κεηά από 2 – 3 ώξεο 

Εάιε, λαπηία, ζπαζκνί κέζα ζε 45 ιεπηά, 

ιηπνζπκία εληόο 2 σξώλ 

Πνλνθέθαινο, ηαρπθαξδία, δάιε θαη λαπηία 

εληόο 20 ιεπηώλ, ζάλαηνο κέζα ζε 30 ιεπηά 

Πνλνθέθαινο, δάιε ζε έλα κε 2 ιεπηά, ζάλαηνο 

ζε 30 ιεπηά. 

παζκνί δηαθνπή ηεο αλαπλνήο θαη ζάλαηνο ζε 

20 ιεπηά. 

Απώιεηα αηζζήζεσλ κεηά από 2 αλαπλνέο, 

ζάλαηνο ζε ιηγόηεξν από 3 ιεπηά 

 

Άλλα αζρια, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβι για τθν υγεία του ανκρϊπου είναι 

το υδροχλϊριο (ΗCL) που παράγεται από τθν καφςθ του πολυβινυλοχλωριδίου, το 

υδροκυάνιο που παράγεται από τθν καφςθ των κερμικϊν μονϊςεων αλλά και θ καφςθ των 

ψυκτικϊν αερίων μπορεί να προκαλζςουν ςοβαρότατεσ βλάβεσ ςτον ανκρϊπινο 

οργανιςμό.  

Τζλοσ, ο καπνόσ που παράγεται από τθν καφςθ αποτελείται από άνκρακα και 

άκαυςτεσ ουςίεσ ςτθ μορφι αιωροφμενων ςωματιδίων. Μεταφζρει οξζα και άλλα χθμικά 

τα οποία δφναται να προκαλζςουν δθλθτθρίαςθ ι ερεκιςμό κατά τθν ειςπνοι τουσ. Ο 

καπνόσ γενικά περιορίηει τθν ορατότθτα ςτθν περιοχι τθσ πυρκαγιάσ και τθν αναπνοι.  
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2.2.2 τϊδια τησ πυρκαγιϊσ 

Μια πυρκαγιά αποτελείται από 

τζςςερα διαδοχικά ςτάδια. Αρχικά είναι το 

εναρκτιριο ςτάδιο τθσ πυρκαγιάσ, ςτθ 

ςυνζχεια ακολουκοφν το ςτάδιο τθσ 

ανάφλεξθσ και τθσ πλιρουσ ανάπτυξθσ τθσ 

πυρκαγιάσ και τζλοσ ακολουκεί το ςτάδιο τθσ 

εξαςκζνθςθσ. Στθν εικόνα 6 παρουςιάηονται 

ςχθματικά τα τζςςερα ςτάδια τθσ πυρκαγιάσ.  

 

2.2.2.1 Εναρκτήριο ςτάδιο (incipient 

stage) 

Στο εναρκτιριο ςτάδιο τθσ πυρκαΚάσ θ μζςθ κερμοκραςία ςτο χϊρο είναι χαμθλι 

και θ πυρκαγιά είναι περιοριςμζνθ ςτθν περιοχι τθσ αρχικισ εςτίασ. Ραρατθροφνται 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ μζςα και γφρω από τα καιόμενα υλικά και ο παραγόμενοσ καπνόσ 

αρχίηει και εμφανίηει ζνα κερμό ςτρϊμα ςτθν οροφι του διαμερίςματοσ. Κατά τθ διάρκεια 

του ςταδίου αυτοφ, ποςότθτα άκαυςτων αλλά εφφλεκτων 

αερίων αναμιγνφονται με τον φρζςκο αζρα πλθςίον τθσ 

οροφισ ενόσ κλειςτοφ χϊρου με αποτζλεςμα τθν καφςθ 

τουσ ςε κάποια απόςταςθ από τθν εςτία τθσ πυρκαγιάσ. 

Ζτςι ςχθματίηεται ζνα μζτωπο φλόγασ κατά μικοσ τθσ 

οροφισ που λζγεται rollover. Η διαφορά του με το 

flashover(κα αναπτυχκεί αμζςωσ μετά) είναι ότι κατά 

τοrollover, καίγονται μόνο τα αζρια που βρίςκονται ςτον 

χϊρο και όχι όλα τα 

υλικά.  

2.2.2.2 Στάδιο ανάφλεξησ (Flashover) 

Το ςτάδιο τθσ ανάφλεξθσ είναι εκείνο το ςθμείο κατά 

το οποίο γίνεται θ μετάβαςθ από το εναρκτιριο 

ςτάδιο τθσ πυρκαγιάσ ςτο ςτάδιο τθσ πλιρουσ 

ανάπτυξθσ. Εκδθλϊνεται ςε πολφ ςφντομο χρόνο και 

παρουςιάηεται όταν θ κερμοκραςία ςτο ςτρϊμα 

καπνοφ φτάςει τουσ 600oC ενϊ θ ροι 

ακτινοβολοφμενθσ κερμότθτασ προσ το δάπεδο του 

διαμερίςματοσ φτάνει τα 20 KW/m2. Κατά τθ διάρκεια 

του flashover (Εικόνα 8), παρατθρείται απότομθ 

εξάπλωςθ τθσ πυρκαγιάσ ςε όλα τα υλικά εντόσ του διαμερίςματοσ. Η πικανότθτα 

επιβίωςθσ ςε διαμζριςμα που ζχει ςυμβεί flashoverείναι ςχεδόν μθδενικι.  

2.2.2.3 Στάδιο πλήρουσ ανάπτυξησ (fully developed fire) 

Κατά τθ διάρκεια αυτοφ του ςταδίου, όλα τα υλικά ςτο διαμζριςμα ζχουν φτάςει 

ςτισ κερμοκραςίεσ ανάφλεξισ τουσ και καίγονται. Ο ρυκμόσ καφςθσ περιορίηεται από τθ 

διακζςιμθ ποςότθτα οξυγόνου ςτον αζρα του χϊρου. Οι φλόγεσ αναδφονται από κάκε 

Εικόνα 7 Φαινόμενο rollover. 
(πθγι: www.pinterest.com) 

Εικόνα 8 Φαινόμενο flashover. (πθγι: 
www.fire.gr) 

Εικόνα 6 χθματικι απεικόνιςθ χρονικισ εξζλιξθσ 
τθσ αναπτυςςόμενθσ κερμοκραςίασ, ςε μια 
πυρκαγιά (Πθγι: www.NIST.gov).  
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πικανό άνοιγμα και το άκαυςτο καφςιμο το οποίο υπάρχει ςτον καπνό αρχίηει να καίγεται 

εφόςον ςυναντά τον φρζςκο αζρα ςτα διπλανά διαμερίςματα.  Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ 

παρατθροφνται δομικζσ βλάβεσ ςτα χαλφβδινα ελάςματα από τα οποία είναι 

καταςκευαςμζνα τα πολεμικά πλοία. Σε ζναν χϊρο που θ πυρκαγιά βρίςκεται ςε ςτάδιο 

πλιρουσ ανάπτυξθσ δεν είναι εφικτι θ είςοδοσ των πυροςβεςτϊν οπότε θ καταπολζμθςι 

τθσ πρζπει να πραγματοποιθκεί με ζμμεςουσ τρόπουσ (περιφερειακι ψφξθ). Ιδιαίτερα ςε 

πυρκαγιζσ που προκαλοφνται από όπλα (βλιματα, πυραφλουσ) ι από εφφλεκτα υγρά 

(διαμερίςματα πρόωςθσ και ενζργειασ), μια πυρκαγιά μπορεί να φτάςει ςτο ςτάδιο τθσ 

πλιρουσ ανάπτυξθσ πολφ γριγορα. 

2.2.2.4 Στάδιο εξαςθένηςησ (decay) 

Εφόςον καταναλωκεί όλο το διακζςιμο 

καφςιμο ι όλο το οξυγόνο ςε ζναν χϊρο, θ 

πυρκαγιά ςβινει. Πταν μια πυρκαγιά βρίςκεται 

ςτο ςτάδιο εξαςκζνθςθσ λόγω χαμθλισ 

περιεκτικότθτασ οξυγόνου ςτον χϊρο, 

ςχθματίηονται ατμοί είτε λόγω του υγροφ 

καυςίμου που βρίςκεται ςε κερμοκραςία πάνω 

από το flashpoint είτε λόγω του ςτερεοφ 

καυςίμου το οποίο ζχει υποςτεί πυρόλυςθ. Εάν 

τότε παρουςιαςτεί ποςότθτα φρζςκου αζρα, το πλοφςιο ςε καπνοφσ καφςιμο μείγμα που 

ςχθματίηεται μπορεί να προκαλζςει εκρθκτικι καφςθ, τθν λεγόμενθ backdraft. Το 

φαινόμενο αυτό είναι πολφ επικίνδυνο  (Εικόνα 9). 

2.2.3 Σρόποι καταπολϋμηςησ πυρκαγιϊσ 

Οι  τρόποι καταπολζμθςθσ τθσ πυρκαγιάσ είναι 

πολλοί και διαφορετικοί. Ζνασ βαςικόσ τρόποσ 

κατάςβεςθσ είναι θ φυςικι απομάκρυνςθ τθσ 

καφςιμθσ φλθσ.  Εάν μία πυρκαγιά ςυντθρείται 

από αζρια καφςιμα που βρίςκονται κοντά ςε 

αυτιν τότε μπορεί να εξαλειφκεί εάν απλά 

διακοπεί θ παροχι. Ζνασ επιπλζον τρόποσ 

εξάλειψθσ τθσ πυρκαγιάσ είναι θ αφαίρεςθ του Ο2 

ι απλά θ μείωςθ ςε περιεκτικότθτα του αζρα 

κάτω του 15%.  Αρκετά καταςβεςτικά μζςα ςβινουν τθν πυρκαγιά ςτερϊντασ τθσ το O2. 

Αυτό είναι πολφ δφςκολο όταν ζχει εκδθλωκεί ςε ανοικτό χϊρο, διότι θ παροχι οξυγόνου 

είναι ςυνεχισ. Σε κλειςτό χϊρο ωςτόςο, θ χριςθ CO2(Εικόνα 10) μζςω μονίμου ςυςτιματοσ 

κατάκλυςθσ ι πυροςβεςτιρα και θ ανάμειξθ αυτοφ με τον αζρα μειϊνει τθν περιεκτικότθτα 

ςε οξυγόνο. Ακόμα, εάν χρθςιμοποιοφμε πυροςβεςτικό αφρό, τότε δθμιουργείται ζνα 

ςτρϊμα πάνω από τα εφφλεκτα υγρά το οποίο αποκλείει το Ο2 και εμποδίηει τον 

ςχθματιςμό εφφλεκτων ατμϊν. Επιπρόςκετα ο αφρόσ ψφχει τθν υγρι επιφάνεια του 

καυςίμου, μειϊνει τθ κερμοκραςία και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ 

επιπλζον ατμϊν. Το πιο αποτελεςματικό μζςο για απομάκρυνςθ τθσ κερμότθτασ από 

ςυνικθ ςτερεά καφςιμα είναι το νερό.  Η ψφξθ με νερό μπορεί να διακόψει άμεςα το 

ςχθματιςμό εφφλεκτων ατμϊν από ςτερεά καφςιμα. 

Εικόνα 9 Φαινόμενο backdraft. (πθγι: 
www.fire.gr) 

Εικόνα 10Κατάκλυςθ με διοξείδιο του άνκρακα 
χϊρου μθχανοςταςίου.(πθγι: 
www.delaufire.com) 
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Η καφςθ ςυνίςταται ςε μια ςειρά ςφνκετων χθμικϊν αλυςιδωτϊν αντιδράςεων. Αν 

θ αλλθλουχία διακοπεί, θ πυρκαγιά μπορεί να εξαλειφκεί πολφ γριγορα. Κοινά 

καταςβεςτικά μζςα που επιδροφν με αυτό τον τρόπο είναι το αζριο Halon και θ 

πυροςβεςτικι ςκόνθ. Αυτά τα μζςα επιτίκενται κατευκείαν ςτθ μοριακι δομι των 

μειγμάτων και επθρεάηουν τθν  ικανότθτα τθσ πυρκαγιάσ να παράγει φλόγεσ. Ωςτόςο, λόγω 

του ότι το Halon επιβαρφνει το φαινόμενο τθσ «τρφπασ του όηοντοσ», αν και είναι ζωσ και 6 

φορζσ πιο αποτελεςματικό από τα υπόλοιπα μζςα, ςιμερα χρθςιμοποιείται ςχεδόν 

αποκλειςτικά ςτθν αεροπορικι βιομθχανία.    

2.3 Heat Release Rate Curve 

Στθν μθχανικι τθσ πυρκαγιάσ, κάκε ςενάριο το οποίο δθμιουργείται περιςτρζφεται 

γφρω από τισ καμπφλεσ ρυκμοφ ζκλυςθσ κερμότθτασ ι αλλιϊσ HRR (Ηeat Release Rate 

curves). Μζςω αυτϊν των καμπυλϊν γίνεται εφικτόσ ο προςδιοριςμόσ πλθροφοριϊν που 

ζχουν ςχζςθ με τον τφπο τθσ πυρκαγιάσ, το μζγεκοσ, τθ διάρκεια, κακϊσ και τον παράγοντα 

που προκάλεςε ανάφλεξθ. Ωςτόςο, προκειμζνου να προκφψουν όςο το δυνατόν ορκότερα 

και αςφαλζςτερα ςυμπεράςματα, κα πρζπει για τθν κάκε περίπτωςθ πυρκαγιάσ να 

λθφκοφν υπόψθ ςθμαντικζσ παράμετροι του ςεναρίου πυρκαγιάσ. Κάκε μία από αυτζσ τισ 

παραμζτρουσ ζχει και τθ δικι τθσ πικανότθτα να ςυμβεί με αποτζλεςμα θ προςομοίωςθ 

ενόσ ςεναρίου πυρκαγιάσ να αποτελεί μια επίπονθ και χρονοβόρα διαδικαςία.  

Γενικότερα, θ εξζλιξθ μιασ πυρκαγιάσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ μεταξφ άλλων με 

τθν απόδοςθ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, τθν αποτελεςματικότθτα των μζςων 

καταπολζμθςθσ και τθν εκπαίδευςθ που ζχει λάβει το ανκρϊπινο δυναμικό. Η μορφι μιασ  

καμπφλθσ HRR εξαρτάται από μια ςειρά παραμζτρων. Αυτζσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια:  

1. τον χρόνο που απαιτείται μζχρι να ξεκινιςει θ ανάπτυξθ τθσ φωτιάσ 

2. τον μζγιςτο ρυκμό ζκλυςθσ κερμότθτασ που επιτυγχάνεται 

3. τον χρόνο που απαιτείται για τθν επίτευξθ του μζγιςτου ρυκμοφ ζκλυςθσ 

κερμότθτασ 

4. τουσ περιοριςμοφσ των ςυνκθκϊν εξαεριςμοφ 

5. τον χρόνο ζναρξθσ φάςεωσ εξαςκζνιςθσ τθσ φωτιάσ 

Ζνα τυπικό διάγραμμα καμπφλθσ HRR απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 11. 
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Εικόνα 11 Συπικι καμπφλθ HRR. (Πθγι:cfbt-us.com.)  

Ο ρυκμόσ ζκλυςθσ κερμότθτασ μιασ πυρκαγιάσ μπορεί να εκφραςτεί μακθματικά από 

τισ εξιςϊςεισ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια και αντιπροςωπεφουν τα τζςςερα ςτάδια 

μιασ πυρκαγιάσ (Themelis & Spyrou, 2010). Στον Ρίνακα 3 φαίνονται οι μεταβλθτζσ που 

επθρεάηουν τον ρυκμό ζκλυςθσ κερμότθτασ. 

 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒: 𝑄’ 𝑡 = 𝑄’ 𝑡 𝑖𝑛𝑐 ∗   
𝑡

𝑡𝑖𝑛𝑐
 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑖𝑛𝑐 

 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒: 𝑄’ 𝑡 =  𝛼 ∗  𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑐 2 + 𝑄’ 𝑡 𝑖𝑛𝑐, 𝑡𝑖𝑛𝑐 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑔 

 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒: 𝑄’ 𝑡 = 𝑄’ 𝑡 𝑚𝑎𝑥, 𝑡𝑔 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑑 

 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒: 𝑄’(𝑡) = 𝑄’(𝑡)𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑒(−(𝑡 − 𝑡𝑑)/𝜏), 𝑡 > 𝑡𝑑 

Πίνακασ 3 Μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τον ρυκμό ζκλυςθσ κερμότθτασ. 

Q’(t) Ρπζκόο έθιπζεο ζεξκόηεηαο ζε 

KW. 

td Υξόλνο πνπ μεθηλά  ην ζηάδην 

καξαζκνύ, κεηξάηαη ζε sec. 

Q’(t)inc Απαηηνύκελνο ξπζκόο έθιπζεο 

ζεξκόηεηαο γηα 

απηνζπληεξνύκελε θιόγα, 

κεηξάηαη ζε KW. 

tg Υξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

έρνπκε ηε κέγηζηε έθιπζε 

ζεξκόηεηαο. 

t Υξόλνο ζε sec α ηαζεξά αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο 

KW/s
2
 

t0 Υξόλνο αλάθιεμεο ζε sec Q’(t)max Μέγηζηνο ξπζκόο έθιπζεο 

ζεξκόηεηαο ζε KW. Δμαξηάηαη από 

πνζόηεηα θαη είδνο θαπζίκνπ. 

η ηαζεξά εμαζζέλεζεο ηεο 

ππξθαγηάο. 

  

Ρροκειμζνου λοιπόν να κακοριςτεί ςωςτά μια καμπφλθ ρυκμοφ μεταβολισ 

κερμότθτασ, κα πρζπει αρχικά να υπάρχει πλιρθσ γνϊςθ τθσ γεωμετρίασ του χϊρου, και 

ςυγκεκριμζνα των διαςτάςεϊν του, των διαςτάςεων των κυρϊν και των ανοιγμάτων, των 

αεραγωγϊν και των τοίχων. Επιπλζον κα πρζπει να κακοριςτοφν οι ομάδεσ των εφφλεκτων 

υγρϊν μζςα ςτο χϊρο κακϊσ και των ιδιοτιτων τουσ, και να γίνει ο υπολογιςμόσ του 

αναφλζξιμου φορτίου. 



21 
 

Το αναφλζξιμο φορτίο ορίηεται ωσ το άκροιςμα τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που 

μπορεί να απελευκερωκεί όταν όλα τα διακζςιμα εφφλεκτα υλικά που βρίςκονται ςε ζναν 

χϊρο αναφλεγοφν. Η πυκνότθτα αναφλζξιμου φορτίου είναι ο λόγοσ του ςυνολικοφ 

αναφλζξιμου φορτίου προσ το εμβαδόν του χϊρου ςτον οποίο λαμβάνει χϊρα θ πυρκαγιά. 

Αυτι, αποτελεί ζναν τρόπο μζτρθςθσ τθσ ενζργειασ που αποδίδεται κατά τθν καφςθ των 

εφφλεκτων υλικϊν ςε ζνα διαμζριςμα. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ πυκνότθτασ αναφλζξιμου 

φορτίου είναι το ΜJ/ m2, ενϊ ο τφποσ υπολογιςμοφ του είναι ο εξισ: 

𝑄’’(𝑀𝐽/𝑚2) = 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 ∗  ∑(𝑚𝑖/ 𝑚𝑡𝑜𝑡) ∗ 𝑖 

Πίνακασ 4 Παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν πυκνότθτα αναφλζξιμου φορτίου. 

mi ηνηρεηώδεο εύθιεθηε κάδα (kg) 

m tot πλνιηθή εύθιεθηε κάδα (kg) 

hi Θεξκνγόλνο ηθαλόηεηα αλά κνλάδα κάδαο (MJ/kg) 

Fuel load density Ππθλόηεηα θνξηίνπ θαπζίκνπ (kg/m
2
) 

 

Επομζνωσ, για να υπολογιςτεί θ πυκνότθτα του αναφλζξιμου φορτίου κα πρζπει να 

υποτεκεί ότι ςτο διαμζριςμα υπάρχουν ομάδεσ από εφφλεκτα υλικά (mi). Η ςυνολικι μάηα 

των υλικϊν αυτϊν (mtot) μζςα ςτο χϊρο ονομάηεται φορτίο καυςίμου (fuel load) και 

μετράται ςε kg. Ωςτόςο, προτιμάται ο όροσ πυκνότθτα φορτίου καυςίμου (fuel load 

density) και μετράται ςε kg/m2. Η πυκνότθτα φορτίου καυςίμου (βάςει MSC/Circ 1003 IMO) 

ορίηεται από τθ ςχζςθ: 

𝑇𝐶𝑀𝑃𝐴 = 𝑀𝑐𝑚𝑏𝑠𝑡/𝐴 

Πίνακασ 5 Παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν πυκνότθτα φορτίου καυςίμου. 

TCMPA Fuel load density (kg/m
2
) 

MCMBST πλνιηθή κάδα εύθιεθησλ πιηθώλ ζηνλ ρώξν 

A Δπηθάλεηα δαπέδνπ ζην ρώξν (m
2
) 

Για τον υπολογιςμό τθσ πυκνότθτασ φορτίου ςτθν περίπτωςθ ενόσ πλοίου, 

λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω ομάδεσ υλικϊν: 

 Δομικά υλικά: εννοϊντασ τθ μόνωςθ καλωδίων, τουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και 

οποιοδιποτε καφςιμο υλικό επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί από τουσ κανονιςμοφσ 

του κεφαλαίου ΙΙ-2 τθσ SOLAS 

 Ο εξοπλιςμόσ που πρζπει να εγκαταςτακεί κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 

 Ο εξοπλιςμόσ που παρζχεται για το πλιρωμα και τουσ επιβάτεσ (όπωσ οι θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ, τα ζπιπλα κλπ.) 

Για επιβατθγά πλοία τα οποία μεταφζρουν περιςςότερουσ από 36 επιβάτεσ υπάρχουν 

ενδεικτικζσ τιμζσ του fuel load density για τουσ χϊρουσ διαμονισ και υπθρεςίασ, όπωσ 

φαίνονται ςτον Ρίνακα 6 (ΜSC/Circ 1003,IMO). 
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Πίνακασ 6 Ενδεικτικζσ τιμζσ fuel load density επιβατικϊν πλοίων για χϊρουσ διαμονισ και υπθρεςίασ. 

 

Κεφϊλαιο 3- SOLAS και πυραςφϊλεια 
 

3.1 Ειςαγωγό 
Στον τομζα τθσ ναυτιλίασ, οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με τθν πυραςφάλεια καλφπτεται 

από το κεφάλαιο ΙΙ-2 τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ  για τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ 

κάλαςςα, ευρζωσ γνωςτι ωσ “Safety of Life at Sea (SOLAS)” και τον κϊδικα αςφάλειασ 

ςυςτθμάτων ζναντι πυρκαγιάσ, γνωςτόσ ωσ “Fire Safety Systems Code (FSS)”. Τθ ςθμερινι 

εποχι δίνεται το ελεφκερο ςτον ςχεδιαςτι εκάςτου πλοίου να προτείνει ιςοδφναμεσ λφςεισ 

οι οποίεσ είναι δυνατό να παρζχουν το ίδιο επίπεδο αςφάλειασ με αυτό που απαιτεί ο IMO. 

Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι τθσ SOLASαπό το ζτοσ 

δθμιουργίασ τθσ ωσ ςιμερα, κακϊσ και μια ςφγκριςθ μεταξφ των απαιτοφμενων αναφορικά 

με τθν πυραςφάλεια ςε ζνα εμπορικό πλοίο και ςε μια φρεγάτα του ςιμερα. 

3.2  Ιςτορικό αναδρομό  τησ ςύμβαςησ SOLAS 
Οι πρϊτεσ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν πυροπροςταςία ςε ζνα πλοίο 

αποτυπϊκθκαν κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρία τθσ SOLAS (Safety Of Life At Sea)  το 1914 με 

αφορμι το ναυάγιο του «Τιτανικοφ» το 1912 (ΙΜΟ, 2016). Επρόκειτο για βαςικζσ 

απαιτιςεισ πυροπροςταςίασ που ζπρεπε να ζχει ζνα πλοίο και λόγω του Α Ραγκοςμίου 

Ρολζμου δεν εφαρμόςτθκαν άμεςα, αλλά τζκθκαν ςε ιςχφ το 1929.Το 1934 εκδθλϊκθκε 

πυρκαγιά ςτο επιβατθγό πλοίο «Morro Castle» θ οποία οδιγθςε ςτον κάνατο 134 

επιβατϊν. Οι μελζτεσ οι οποίεσ ζγιναν είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία κανονιςμϊν 

Υώξνο Επηβαηεγό πνπ 

κεηαθέξεη 

πεξηζζόηεξνπο από 36 

επηβάηεο 

Επηβαηεγό πνπ δελ  

κεηαθέξεη 

πεξηζζόηεξνπο από 36 

επηβάηεο 

Φνξηεγά πινία 

θάιεο, δηάδξνκνη 5 kg/m
2 5 kg/m

2 5 kg/m
2 

Υώξνη θηινμελίαο Μηθξή επηθηλδπλόηεηα 

ππξθαγηάο 15 kg/m
2 

35 kg/m
2 35 kg/m

2 

Μεζαία επηθηλδπλόηεηα 

ππξθαγηάο 35 kg/m
2 

Μεγάιε επηθηλδπλόηεηα 

ππξθαγηάο 35 kg/m
2 

Υώξνη πνπ 

πεξηβάιινληαη από 

δηαρσξηζηηθά Α 

θιάζεο. 

45 kg/m
2 45 kg/m

2 45 kg/m
2 
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ςχετικά με βραδφκαυςτα υλικά από τα οποία πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα τα 

επιβατθγά πλοία. Σε αυτό, αρωγόσ ιταν και θ ςθμαντικι πρόοδοσ τθσ  τεχνολογίασ κατά τον 

Β Ραγκόςμιο Ρόλεμο θ οποία μάλιςτα λιφκθκε υπόψθ ςτθ ςυνδιάςκεψθ τθσ SOLAS το 

1948. Οι απαιτιςεισ πυροπροςταςίασ που αποφαςίςτθκε ότι ζπρεπε να ζχουν τα πλοία από 

αυτι τθ ςυνδιάςκεψθ και μετά εφαρμόςτθκαν τόςο ςε επιβατθγά όςο και ςε πλοία χφδθν 

φορτίου. Αναβάκμιςθ των όςων κεςπίςτθκαν το 1948 ζγινε το 1960, όπου προςτζκθκαν 

μερικζσ ακόμα απαιτιςεισ πυραςφάλειασ για τα επιβατθγά πλοία. Το 1974, το κεφάλαιο 2 

τθσ SOLAS που αφοροφςε ςε απαιτιςεισ αποκλειςτικά τθν πυραςφάλεια, χωρίςτθκε ςε 2 

κεφάλαια, το II-1 το οποίο αφοροφςε ςτθν ευςτάκεια του πλοίου, τθν καταςκευι, τον 

μθχανολογικό και θλεκτρολογικό εξοπλιςμό, κακϊσ και το κεφάλαιο ΙΙ-2 το οποίο 

αφοροφςε ςτθν  πυροπροςταςία, τθν πυρανίχνευςθ και τθν κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ. Το 

1981 πραγματοποιείται ολικι ανακεϊρθςθ του κεφαλαίου II-2 και προςτίκενται εδάφια 

ςχετικά με μόνιμα καταςβεςτικά μζςα που πρζπει να ζχουν τα πλοία και ο κανονιςμόσ 62 

περί ςυςτθμάτων αδρανϊν αερίων τα οποία ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιοφνται για 

κατάςβεςθ. Το 1992 θ εκδιλωςθ μιασ πυρκαγιάσ ςτο Scandinavian Star οδιγθςε ςτον 

κάνατο 158 επιβάτεσ. Τον Δεκζμβριο του ίδιου ζτουσ, ο IMO υιοκζτθςε τροποποιιςεισ οι 

οποίεσ αφοροφςαν τόςο ςε νεοναυπθγθκζντα όςο και ςε ιδθ υπάρχοντα επιβατθγά πλοία. 

Μερικζσ από αυτζσ ιταν θ εγκατάςταςθ ςφγχρονων για τθν εποχι μόνιμων μζςων 

κατάςβεςθσ και ανίχνευςθσ αντίςτοιχων αυτϊν που υπιρχαν ςτα ξενοδοχεία όπωσ είναι θ 

χριςθ καταιονιςτιρων και ανιχνευτϊν καπνοφ κακϊσ και θ αναβάκμιςθ των φρακτϊν με 

αντιπυρικι προςταςία οφτωσ ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνουν βραδφκαυςτα υλικά. 

Επιπρόςκετα, δόκθκε ιδιαίτερθ μνεία ςε ανεφρεςθ τρόπων ευκολότερθσ διαφυγισ των 

επιβατϊν ςε περίπτωςθ ςυμβάντοσ όπωσ για παράδειγμα θ χριςθ φανϊν αςφαλείασ ςε 

περίπτωςθ που απαιτθκεί θλεκτρικι απομόνωςθ ςε ζνα διαμζριςμα λόγω πυρκαγιάσ. 

Δθμιουργικθκε ο διεκνισ κϊδικασ FTP (Fire Test Procedures) ο οποίοσ μάλιςτα κατζςτθ 

υποχρεωτικόσ από το 1998 και ζπειτα. Ρεριλαμβάνει ελάχιςτεσ απαιτιςεισ και απαραίτθτεσ 

δοκιμζσ ςε εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν μεταξφ άλλων 

για  τα κάτωκι:  

 Μθ αναφλεξιμότθτα υλικϊν καταςκευισ. 

 Καπνό και τοξικότθτα αυτοφ ςε περίπτωςθ που τα υλικά αναφλεγοφν. 

 Δοκιμζσ για τουσ τφπουσ  των νομζων Α,Β και F . 

 Δοκιμζσ για τα καλφμματα που τοποκετοφνται επί των καταςτρωμάτων. 

To 2000 πραγματοποιικθκε εκ νζου ανακεϊρθςθ του κεφαλαίου ΙΙ-2 τθσ SOLASκαι 

θ προςοχι ςτράφθκε προσ τθ διαμόρφωςθ ςεναρίων πυρκαγιάσ και εξζλιξθ αυτϊν. Επίςθσ, 

δόκθκε και ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ανκρϊπινο παράγοντα, αφοφ λαμβάνεται υπόψθ θ 

εκπαίδευςθ του πλθρϊματοσ περί κεμάτων αντιμετϊπιςθσ ςυμβάντων πυρκαγιάσ μζςω 

τακτικϊν προγραμματιςμζνων και μθ γυμναςίων κακϊσ και ςυντιρθςθσ των ςυςτθμάτων 

πυρόςβεςθσ από το προςωπικό και αρμόδιουσ φορείσ. Επίςθσ, δθμιουργικθκε ο Διεκνισ 

κϊδικασ ςυςτθμάτων πυραςφάλειασ (Fire Safety Systems Code, FSS) με ςκοπό τθν παροχι 

διεκνϊσ αναγνωριςμζνων χαρακτθριςτικϊν που πρζπει να ζχουν τα ςυςτιματα 

πυροπροςταςίασ των πλοίων. Ο FSS περιλαμβάνει 15 κεφάλαια και κακίςταται 

υποχρεωτικόσ για όλα τα πλοία από δθμιουργίασ τουσ. 
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Το πλιρωσ ανακεωρθμζνο κεφάλαιο ΙΙ-2 χαίρει εφαρμογισ από όλα τα νεότευκτα 

πλοία καταςκευισ από τθν 1 Ιουλίου 2002 και ζπειτα. Για πλοία προγενζςτερθσ 

ναυπιγθςθσ ιςχφουν ξεχωριςτζσ απαιτιςεισ προκειμζνου τελικά να ανταποκρίνονται ςτον 

κϊδικα FSS. Μερικζσ από αυτζσ είναι οι εξισ:  

 Αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ διαφυγισ (Emergency Escape Breathing Device-

EEBD) : Πλα τα υπάρχοντα πλοία κα πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 

EEBD οι οποίεσ μάλιςτα κα πρζπει να ζχουν και ςυγκεκριμζνθ κατανομι επί 

του πλοίου (λ.χ. ςε χϊρουσ ενδιαιτιςεων κα πρζπει να υπάρχουν 

τουλάχιςτον 2). Επιπρόςκετα, ιδιαίτερθ προςοχι ζχει δοκεί ςτουσ χϊρουσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ εκάςτου πλοίου 

(μθχανοςτάςια), κακόςον οι EEBD κα πρζπει όχι μόνο να είναι ικανζσ ςε 

αρικμό αλλά κα πρζπει να είναι εφκολα προςβάςιμεσ και ορατζσ από το 

προςωπικό που βρίςκεται ςτο διαμζριςμα ςε περίπτωςθ ςυμβάντοσ. Γενικά 

οι κζςεισ των EEBD κα πρζπει να είναι πλιρωσ αποτυπωμζνεσ ςτο 

ςχεδιάγραμμα των καταςτρωμάτων του πλοίου και να πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ του FSS.  

 Συςτιματα HALLON 1301,1211 και 2402: Απαγορεφεται αυςτθρά θ 

εγκατάςταςι τουσ ςε ιδθ υπάρχοντα πλοία λόγω του ότι είναι εχκρικά 

προσ το περιβάλλον(αυξθμζνθ τοξικότθτα, καταςτρζφει το ςτρϊμα του 

όηοντοσ ςτθν ατμόςφαιρα) και τον άνκρωπο (πρόκλθςθ μυρμθγκιαςμάτων, 

αλλεργιϊν και ηάλθσ ςε ςυγκζντρωςθ άνω του 7%) . 

 

3.3 Σο κεφϊλαιο ΙΙ-2 τησ SOLAS 
Σε αυτό το ςθμείο, παρατίκεται ο Ρίνακασ 7, ςτον οποίο φαίνονται επιγραμματικά 

όλοι οι κανονιςμοί που  απαρτίηουν το κεφάλαιο ΙΙ-2 τθσ SOLAS.   

Πίνακασ7 Δομι Κεφαλαίου ΙΙ-2 τθσ SOLAS. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-2 

ΜΕΡΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α- Γεληθά 

1 Δθαξκνγή. 

2 
ηόρνη ππξαζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο. 

3 Οξηζκνί. 

Β- Πξόιεςε ππξθαγηάο θαη 

εθξήμεσλ 

4 Πηζαλόηεηα αλάθιεμεο. 

5 Πηζαλόηεηα εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο. 

6 
Γεκηνπξγία θαπλνύ θαη ηνμηθόηεηα 

απηνύ. 

C- Πεξηνξηζκόο ηεο 

ππξθαγηάο 

7 Αλίρλεπζε θαη ζπλαγεξκόο. 

8 
Σνπνζέηεζε νξίσλ θαπλνύ γηα έιεγρν 

εμάπισζήο ηνπ. 

9 Πεξηνξηζκόο ππξθαγηάο. 

10 Καηαπνιέκεζε ππξθαγηάο. 

11 
Αθεξαηόηεηα θαηαζθεπήο κεηά από 

ππξθαγηά. 

Γ- Γηαθπγή 12 Δηδνπνηήζεηο γηα ην πιήξσκα θαη ηνπο 
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επηβαίλνληεο. 

13 Σξόπνη δηαθπγήο. 

Δ- Λεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο 

14 
Δπηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα θαη 

ζπληήξεζε. 

15 

Οδεγίεο, εθπαίδεπζε επί πινίνπ ζε 

ζέκαηα ππξθαγηάο θαη δηεμαγσγή 

γπκλαζίσλ. 

16 

Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

ππξαζθάιεηαο θαηά ηε κεηαθνξά 

θνξηίνπ. 

F- Δλαιιαθηηθόο 

ζρεδηαζκόο θαη δηάηαμε 
17 Δλαιιαθηηθνί ζρεδηαζκνί θαη δηάηαμε. 

G- Δηδηθέο απαηηήζεηο 

18 πλδξνκή πξνο ειηθόπηεξν. 

19 Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ πιηθώλ. 

20 
Πξνζηαζία νρεκάησλ ζε πινία rollon- 

rolloff. 

 

Οι κανονιςμοί 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 είναι εκείνοι οι οποίοι ςχετίηονται με τθν 

αςφάλεια ζναντι πυρκαγιάσ ςε φρεγάτα και πρόκειται να εξεταςτοφν αναλυτικότερα. 

 

3.4 Πρότυπη δοκιμό φωτιϊσ ςε πλούο 
Στο ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε τα βαςικά ςτοιχεία τθσ πρότυπθσ 

δοκιμισ φωτιάσ (standard fire test, μια δοκιμι κατά τθν οποία ελζγχονται δείγματα από 

φρακτζσ και καταςτρϊματα ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί θ ςυμπεριφορά τουσ ςε πυρκαγιά.  

Ριο αναλυτικά, τα δείγματα τοποκετοφνται εντόσ κλιβάνου και θ κερμοκραςία 

ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ που υπάρχουν ςτισ καμπφλεσ ρυκμοφ ζκλυςθσ 

κερμότθτασ και καταςκευάηεται θ πρότυπθ καμπφλθ χρόνου φωτιάσ βάςει τθσ ςχζςθσ:  

𝛵 = 𝛵0 + 345 ∗  𝑙𝑜𝑔(8𝑡 + 1) 

Πίνακασ 8 Παράγοντεσ που υπειςζρχονται ςτθν καταςκευι τθσ πρότυπθσ καμπφλθσ χρόνου - φωτιάσ. 

Σ Θεξκνθξαζία θιηβάλνπ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε 
ν
C 

T0 Θεξκνθξαζία θιηβάλνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή 0 ζε 
ν
C 

t Υξόλνο κεηξνύκελνο από ηελ αξρηθή αλάθιεμε ζε min 

 

Κάκε προσ εξζταςθ δοκίμιο τοποκετείται κατά τθ διάρκεια των ελζγχων ςε 

κατάλλθλθ κζςθ ίδιου προςανατολιςμοφ με αυτόν που ζχει θ κφρα ι θ καταπακτι πάνω 

ςτο πλοίο. Αξίηει να αναφερκεί ότι οι διαςτάςεισ ζκαςτου δοκιμίου είναι ςυγκεκριμζνεσ 

ανάλογα με τον ζλεγχο που κα πραγματοποιθκεί. 
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Ρρο τθσ διεξαγωγισ των δοκιμϊν, κα πρζπει να αποςτζλλονται ςτο εργαςτιριο θ 
ονομαςία, τα ςυςτατικά, το ονομαςτικό πάχοσ, θ ονομαςτικι πυκνότθτα, θ ονομαςτικι 
περιεκτικότθτα ςε υγραςία και θ κερμικι αγωγιμότθτα ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ του 
υπό εξζταςθ υλικοφ. Στον κλίβανο, το υλικό παραμζνει ςε ςυγκεκριμζνεσ κερμοκραςίεσ για 
οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 9. Οπότε καταςκευάηεται και θ 
αντίςτοιχθ καμπφλθ των Standard Fire Test (Εικόνα 12). 

Πίνακασ 9 Αντιςτοιχίεσ χρόνου- κερμοκραςίασ κατά τθν διεξαγωγι ενόσ ενδεικτικοφ Standard Fire Test 
υλικοφ φτιαγμζνου από υδρογονάνκρακα(Πθγι: www.microthermgroup.com.) 

Λεπηό Θεξκνθξαζία ζε 
ν
C 

15 1071 

30 1098 

45 1100 

75 1100 

90 1100 

 

 

Εικόνα 12 Ενδεικτικι καμπφλθ Standard Fire Test βάςει των τιμϊν του πίνακα 9 (Πθγι: 
www.microthermgroup.com) 

Tα υλικά, τζλοσ, κατθγοριοποιοφνται ςε τρεισ τφπουσ, τουσ Α, Β και F.Για τα υλικά 

τφπου Α, κα πρζπει θ μζςθ κερμοκραςία τθσ μθ εκτεκειμζνθσ επιφάνειασ  ςτθν πυρκαγιά 

να μθν ξεπερνάει τουσ 140 πάνω από τθν αρχικι κερμοκραςία και κακενόσ τμιματοσ 

χωριςτά να μθν ξεπερνά τουσ 180 πάνω από τθν αρχικι κερμοκραςία για δεδομζνο χρόνο. 

Επίςθσ, κα πρζπει το αντίςτοιχο ςτοιχείο (από το οποίο προιλκε το δοκίμιο)να είναι 

ενιςχυμζνο επαρκϊσ και να εμποδίηει τθν εξάπλωςθ τθσ πυρκαγιάσ και του καπνοφ για 

χρονικό διάςτθμα μίασ ϊρασ από τθν εκδιλωςθ του ςυμβάντοσ. Στον Ρίνακα 10 φαίνονται 

τα υλικά τφπου Α  και ο αντίςτοιχοσ χρόνοσ καφςθσ. 
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Πίνακασ 10 Ονοματολογία υλικϊν τφπου Α. 

Καηεγνξία Υξόλνο θαύζεο (min) 

Α-60 60 

Α-30 30 

Α-15 15 

Α-0 0 

Για τα υλικά τφπου Β και F, κα πρζπει θ μζςθ κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ που 

εκτίκεται ςτθ φωτιά να μθν ξεπερνά τουσ 140 πάνω από τθν αρχικι κερμοκραςία και 

κακενόσ τμιματοσ χωριςτά να μθν ξεπερνά τουσ 225 πάνω από τθν αρχικι κερμοκραςία 

για δεδομζνο χρόνο. Επίςθσ, κα πρζπει το αντίςτοιχο ςτοιχείο (από το οποίο προιλκε το 

δοκίμιο) να είναι ενιςχυμζνo επαρκϊσ και να εμποδίηει τθν εξάπλωςθ τθσ πυρκαγιάσ και 

του καπνοφ για χρονικό διάςτθμα μιςισ ϊρασ από τθν εκδιλωςθ του ςυμβάντοσ. Στον 

Ρίνακα 11 φαίνονται τα υλικά τφπου Β και Fκαι ο αντίςτοιχοσ χρόνοσ καφςθσ. 

Πίνακασ 11 Ονοματολογία υλικϊν τφπου Β και F. 

Καηεγνξία Υξόλνο θαύζεο (min) 

Β-30 30 

Β-15 15 

Β-0 0 

F-30 30 

F-15 15 

F-0 0 

 

3.5 ύγκριςη κανονιςμών SOLAS με τα διαθϋςιμα μϋςα ςε πολεμικό 

πλούο τύπου φρεγϊτασ. 
Στον πίνακα 12, εξετάηεται εάν τθροφνται οι βαςικοί ςτόχοι τθσ πυραςφάλειασ και 

οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ βάςει του κεφαλαίου ΙΙ-2 τθσ SOLAS. Ραράλλθλα , εξετάηεται το 

κατά πόςο τθροφνται οι προδιαγραφζσ πυρανίχνευςθσ, ςυναγερμοφ και αντιμετϊπιςθσ τθσ 

πυρκαγιάσ. Εδϊ, πρζπει να αναφερκεί ότι θ φρεγάτα είναι καταςκευαςμζνθ βάςει των 

προτφπων STANAG ( Standarisation Agreements). 

Πίνακασ 12 φγκριςθ μεταξφ κανονιςμϊν SOLAS και των όςων ιςχφουν ςτισ φρεγάτεσ του Ελλθνικοφ 
Πολεμικοφ Ναυτικοφ ςχετικά με τθν πυραςφάλεια. Ο Πίνακασ διαμορφϊκθκε με επιμζλεια του ςυγγραφζα 
τθσ παροφςασ εργαςίασ.  

Καλνληζκόο Νν2- ηόρνη ππξαζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

ΣΟΥΟΙ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ 

Α/Α SOLAS Φξεγάηα ΣΗΡΕΙΣΑΙ; 

1 Απαίηεζε γηα ύπαξμε 

εγρεηξηδίσλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ πξόιεςε ζπκβάληνο 

ππξθαγηάο θαη έθξεμεο. 

 

Τπάξρνπλ επίζεκεο δηαηαγέο εθδηδόκελεο 

από αλώηεξεο αξρέο αιιά θαη ππεξεζηαθά 

ζεκεηώκαηα ησλ αμησκαηηθώλ ηεο ίδηαο ηεο 

θξεγάηαο ζηα νπνία αλαγξάθνληαη ηξόπνη 

πξόιεςεο ζπκβάλησλ ππξθαγηάο θαη 

έθξεμεο. Ζ εθαξκνγή ησλ όζσλ 

αλαγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ δηαηαγέο 

εμαζθαιίδεηαη κε ζπρλέο εθνδείεο ζηνπο 

ρώξνπο  ησλ κεραλνζηαζίσλ από ην 

πξνζσπηθό πνπ εθηειεί βάξδηα. 

V 
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2 Απαίηεζε γηα ύπαξμε 

εγρεηξηδίσλ πνπ αθνξνύλ 

ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

δηαθηλδύλεπζεο ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο ιόγσ 

ππξθαγηάο. 

 

Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ εγρεηξίδηα θαη 

νδεγίεο γηα νξζό ηξόπν θαηαπνιέκεζεο 

ηεο ππξθαγηάο ρσξίο λα ηίζεηαη ζε κεγάιν 

θίλδπλν ε αλζξώπηλε δσή.  

V 

3 Απαίηεζε γηα κείσζε ηνπ 

πνζνζηνύ ηεο 

δηαθηλδύλεπζεο πνπ κπνξεί 

λα πξνθύςεη ιόγσ 

ππξθαγηάο ζην πινίν θαη 

ζην πεξηβάιινλ. 

 

Τπάξρνπλ επίζεκεο ηαθηηθέο νδεγίεο 

εθδηδόκελεο από αλώηεξεο αξρέο νη νπνίεο 

αλαγξάθνπλ όιεο ηηο πδξαπιηθέο (π.ρ. 

άλνηγκα- θιείζηκν επηζηνκίσλ δηθηύνπ 

πεηξειαίνπ) θαη κεραληθέο (π.ρ. θιείζηκν 

θιαπέ αεξηζκνύ ζην δηακέξηζκα) 

απνκνλώζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ ε 

ππξθαγηά λα πεξηνξηζηεί ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη λα κελ εμαπισζεί 

ζε γεηηνληθά δηακεξίζκαηα. 

V 

4 Απαίηεζε γηα εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα 

πεξηνξηζκνύ, ειέγρνπ θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ππξθαγηάο ζην ρώξν από 

ηνλ νπνίν πξνήιζε. 

 

Παξνκνίσο, ππάξρεη δόγκα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ππξθαγηάο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ εθπαηδεύεηαη ην πιήξσκα επί 

θαζεκεξηλήο βάζεο κε ηέιεζε γπκλαζίσλ. 

Δπηπξόζζεηα, ην Πνιεκηθό Ναπηηθό 

δηαζέηεη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο «Παιάζθαο» ζηηο νπνίεο ην 

πξνζσπηθό ησλ Πνιεκηθώλ Πινίσλ θαη 

ησλ Ναπηηθώλ Τπεξεζηώλ εθπαηδεύεηαη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ππξθαγηάο. 

V 

5 Παξνρή ηθαλνύ αξηζκνύ 

κέζσλ δηαθπγήο γηα ην 

πιήξσκα. 

 

ηε θξεγάηα, ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο 

αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ δηαθπγήο 

(Emergency Escape Breathing Device- 

EEBD) γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεξώκαηνο νη 

νπνίεο είλαη κάιηζηα ηνπνζεηεκέλεο ζε 

εκθαλή ζεκεία γηα εύθνιε πξόζβαζε. 

Απηέο ειέγρνληαη πεξηνδηθά γηα ιήμε νξίνπ 

δσήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηό παξέιζεη, 

αληηθαζίζηαληαη. Δπηπξόζζεηα, ππάξρνπλ 

θαη ζπζθεπέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ιόγνπο εθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ ην πιήξσκα λα απνθηήζεη 

εμνηθείσζε. Δάλ ππνηεζεί όηη ζηε θξεγάηα 

επηβαίλεη ν κέγηζηνο αξηζκόο αηόκσλ (204 

άηνκα), ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ζπζθεπώλ 

δηαθπγήο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν 

είλαη επαξθήο. (255 ζπζθεπέο, άξα 1,25 

ζπζθεπέο/ άηνκν) 

V 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Α/Α SOLAS Φξεγάηα ΣΗΡΕΙΣΑΙ;  

1 Υσξηζκόο ηνπ πινίνπ ζε 

θύξηνπο θαηαθόξπθνπο θαη 

νξηδόληηνπο λνκείο κε 

δνκηθά θαη ζεξκηθά όξηα. 

Δίλαη ρσξηζκέλε λνεηά ζε 12 

θαηαθόξπθνπο ηνκείο, 7 ζην πξσξαίν 

ηκήκα θαη 5 ζην πξπκλαίν ηκήκα, ησλ 

νπνίσλ νη ζύξεο θαη νη θαηαπαθηέο 

εμαζθαιίδνπλ αεξνζηεγαλόηεηα θαη 

πδαηνζηεγαλόηεηα (θπξίσο ζηα θαηώηεξα 

V 
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θαηαζηξώκαηα όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

δηαξξνήο αιιά θαη ζηα εμσηεξηθά 

θαηαζηξώκαηα όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ζε 

πεξίπησζε ξαδηνινγηθνύ-βηνινγηθνύ-

ρεκηθνύ πνιέκνπ.)  

2 Γηαρσξηζκόο ησλ 

ελδηαηηήζεσλ από ην 

ππόινηπν θνκκάηη ηνπ  

πινίνπ κε δνκηθά θαη 

ζεξκηθά όξηα.  

Λόγσ ηνπ όηη ε θξεγάηα δελ είλαη «πινίν 

αλαςπρήο», άξα δελ έρεη σο ζθνπό ηελ 

δηαζθέδαζε ησλ επηβαηλόλησλ αιιά ηελ 

επηβίσζε ζηε κάρε, νη ρώξνη είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε επειημία ηνπ πινίνπ. 

Δπνκέλσο, πνιινί ρώξνη ελδηαηηήζεσλ 

βξίζθνληαη αθόκα θαη πάλσ από 

κεραλνζηάζηα ή πιεζίνλ δηακεξηζκάησλ 

κε ειεθηξηθνύο πίλαθεο, γεγνλόο ην νπνίν 

απμάλεη ηελ επηθηλδπλόηεηα ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο. 

Υ 

3 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

αλαθιέμηκσλ πιηθώλ. 

Δμαζθαιίδεηαη κε ρξήζε πξνβιεπόκελσλ 

ζεκάλζεσλ θαηά IMO ηδηαίηεξα ζε ρώξνπο 

πςειήο επηθηλδπλόηεηαο εκθάληζεο 

ππξθαγηάο αιιά θαη κε εθηέιεζε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ εθνδεηώλ από ην 

πξνζσπηθό ηνπ πινίνπ. 

V 

4 Δληνπηζκόο ππξθαγηάο ζηε 

δώλε πξνέιεπζεο. 

Δπί ηνπ πινίνπ πθίζηαηαη απηόκαην 

ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ, ζε 

πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο, παξάγεη 

ερεηηθό θαη νπηηθό ζήκα ζην θέληξν 

ειέγρνπ πινίνπ ζην νπνίν ππνρξεσηηθά 

εθηειεί βάξδηα ηνπιάρηζηνλ έλα  

εθπαηδεπκέλν κέινο ηνπ πιεξώκαηνο 

(εηδηθόηεηαο κεραληθνύ ή ειεθηξνιόγνπ). 

Μεηά ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

απηόκαην ζύζηεκα ειέγρνπ πξνβάιιεη ζε 

νζόλε ην δηακέξηζκα ζην νπνίν 

ελεξγνπνηήζεθε ν εθάζηνηε αηζζεηήξαο 

ζεξκόηεηαο θαη θαπλνύ.  

V 

5 Πεξηνξηζκόο θαη 

θαηάζβεζε νπνηνπδήπνηε 

ηύπνπ ππξθαγηάο ζην ρώξν 

πξνέιεπζεο. 

Όπσο αλαθέξζε, εθηεινύληαη θαζεκεξηλά 

γπκλάζηα ζην ζύλνιν ηνπ πιεξώκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε απαξαίηεηε 

εμνηθείσζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ζπκβάληνο ππξθαγηάο δηαθόξσλ ηύπσλ ζε 

νπνηνδήπνηε δηακέξηζκα. 

V 

6 Γηαζεζηκόηεηα κέζσλ 

θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο. 

Δθηόο ηεο ύπαξμεο ηθαλνύ αξηζκνύ 

ππξνζβεζηήξσλ ζε όιν ην πινίν, ππάξρεη 

επίζεο θαη κεγάινο αξηζκόο καληθώλ θαη 

αθξνζσιελίσλ ζε θαίξηα ζεκεία 

πξνθεηκέλνπ λα  θαζίζηαηαη εθηθηή ε 

άκεζε ζύλδεζε απηώλ ζε ιήςεηο γηα 

θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο. Σόζν νη 

κάληθεο, όζν θαη ηα αθξνζσιήληα 

ειέγρνληαη πεξηνδηθά βάζεη 

πξνβιεπνκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο γηα θζνξέο. Δπηπξόζζεηα, 

εηεζίσο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο 

V 
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ππξνζβεζηήξσλ από αξκόδηνπο θνξείο γηα 

γλσκάηεπζε θαηαιιειόηεηάο ηνπο. 

Καλνληζκόο Νν7- Αλίρλεπζε θαη ζπλαγεξκόο. 

Α/Α SOLAS Φξεγάηα ΣΗΡΕΙΣΑΙ;  

1 Αξρηθνί θαη πεξηνδηθνί 

έιεγρνη ζπζηήκαηνο 

ππξαλίρλεπζεο. 

Βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο, εθηεινύληαη ηαθηηθνί έιεγρνη 

ζην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο από αξκόδην 

πξνζσπηθό πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

ελεξγνπνίεζή ηνπ ζε πεξίπησζε 

ζπκβάληνο ππξθαγηάο. 

V 

2 Πξνζηαζία 

κεραλνζηαζίσλ, ύπαξμε 

κνλίκσλ κέζσλ 

θαηάζβεζεο. 

Γηα ην ζύλνιν ησλ κεραλνζηαζίσλ (κε 

εμαίξεζε ην πξπκλαίν αληιηνζηάζην), 

ππάξρεη δπλαηόηεηα θαηάθιπζεο απηώλ κε 

αδξαλέο αέξην HALON 1301 έηζη ώζηε λα 

θαηαζβεζηεί ε ππξθαγηά ρσξίο λα 

απαηηεζεί ε είζνδνο πξνζσπηθνύ ζην ρώξν. 

Βέβαηα, ε άθεζε απηνύ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κόλν εθόζνλ δελ δύλαηαη 

λα θαηαζβεζηεί ε ππξθαγηά από ην 

πξνζσπηθό ηνπ πινίνπ.  

V 

3 Πξνζηαζία ρώξσλ 

ελδηαηηήζεσλ. 

Γπζηπρώο, γηα ηνπο ρώξνπο ησλ 

ελδηαηηήζεσλ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν 

ζύζηεκα θαηαηνληζκνύ ζαιαζζίνπ ύδαηνο 

ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή νπνηνδήπνηε 

άιιν κόληκν ζύζηεκα. Δπνκέλσο, ζε 

ζπκβάλ ππξθαγηάο, ε απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζή ηεο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη κόλν ζηηο νξζέο ελέξγεηεο ηνπ 

πιεξώκαηνο. 

X 

4 Δθνδείεο γηα εληνπηζκό 

ππξθαγηάο. 

Όπσο αλαθέξζε, ην πξνζσπηθό εθηειεί 

σξηαίεο εθνδείεο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο 

όπνπ ππάξρνπλ κεραλήκαηα ζε ιεηηνπξγία 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ 

ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο ιόγσ κε 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο απηώλ. (π.ρ. δηαξξνή 

πεηξειαίνπ θαη αλάθιεμε). 

V 

5 ύζηεκα εηδνπνίεζεο 

επηβαηλόλησλ ζε 

πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

Τθίζηαηαη κεγαθσληθό ζύζηεκα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηνύληαη αλαθνηλώζεηο 

ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ ηεο θξεγάηαο. Καηά απηόλ ηνλ 

ηξόπν, ην άγεκα ππξθαγηάο κπνξεί λα 

εηδνπνηεζεί άκεζα θαη λα επέκβεη εγθαίξσο 

ελώ παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαη 

ζηα ππόινηπα πινία πνπ ππάξρνπλ πιεζίνλ 

ηεο θξεγάηαο λα απνζηείινπλ εμνπιηζκέλν  

πξνζσπηθό γηα ζπλδξνκή. 

V 

Καλνληζκόο Νν8: Σνπνζέηεζε νξίωλ θαπλνύ γηα έιεγρν εμάπιωζήο ηνπ. 

Α/Α SOLAS Φξεγάηα ΣΗΡΕΙΣΑΙ; 

1 Πξνζηαζία ρώξσλ από 

θαπλό(εθηόο 

κεραλνζηαζίσλ.) 

Ακέζσο κεηά ηελ εθδήισζε ελόο 

ζπκβάληνο, νη αξρηθέο αλαθνηλώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη από ην κεγαθσληθό 

ζύζηεκα ηνπ πινίνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε νξίσλ θαπλνύ έηζη ώζηε 

λα εμαζθαιηζηεί ε κε εμάπισζε ηεο 

V 
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ππξθαγηάο αιιά θαη ε αζθαιήο δηέιεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπηπξόζζεηα, κεηά ην 

πέξαο ηνπ ζπκβάληνο πξαγκαηνπνηείηαη 

εθδίσμε ηνπ θαπλνύ, ην νπνίν κάιηζηα 

βαζίδεηαη ζε ηππνπνηεκέλα έληππα, γηα λα 

απνθεπρζεί ε δηέιεπζε ηνπ θαπλνύ από 

ρώξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. θέληξν 

ειέγρνπ, θέληξν επηρεηξήζεσλ). 

2 Απειεπζέξσζε θαπλνύ 

από κεραλνζηάζηα κεηά 

πέξαηνο ζπκβάληνο. 

Δίλαη εθηθηή κε πνηθίινπο ηξόπνπο, κεηαμύ 

άιισλ είλαη ν θπζηθόο εμαεξηζκόο θαη ε 

ρξήζε θνξεηώλ εμαεξηζηήξσλ.  

V 

Καλνληζκνί Νν10 θαη 11: Πεξηνξηζκόο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο. 

Α/Α SOLAS Φξεγάηα ΣΗΡΕΙΣΑΙ; 

1 Πξνζηαζία αλνηγκάησλ 

ζε κεραλνζηάζηα θαη 

αληηππξηθνύο λνκείο. 

Γελ πξνβιέπεηαη θάπνην κόληκν ζύζηεκα γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ. Ωζηόζν, 

βάζεη πθηζηάκελνπ δόγκαηνο θαηαπνιέκεζεο 

ππξθαγηάο πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε αηόκνπ 

(«ship protector») εμνπιηζκέλνπ κε ππξίκαρν 

ελδπκαζία θαη κάληθα ζηε ζύξα ηνπ 

δηακεξίζκαηνο πνπ έρεη ππξθαγηά 

(απνθιεηζηηθά όκσο γηα θαηαπαθηέο) 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ επέθηαζε ηεο 

ππξθαγηάο έμσ από απηό αιιά θαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε έμνδνο ησλ αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζην ρώξν θαη ηελ 

θαηαπνιεκνύλ. 

V 

3 ύζηεκα παξνρήο 

ζαιαζζίνπ ύδαηνο. 

Βάζεη SOLAS, ζα 

πξέπεη έλα επηβαηεγό 

πινίν λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ 3 αληιίεο 

παξνρήο ζαιαζζίνπ 

ύδαηνο (αληιίεο 

ππξθαγηάο), νη νπνίεο 

λα έρνπλ ειάρηζηε 

παξνρή 25 m3/h θαη ε 

παξνρή ηνπο λα 

μεπεξλά ηα 2/3 ηεο 

παξνρήο ησλ αληιηώλ 

θπηώλ.  

Ζ θξεγάηα δηαζέηεη έλα δίθηπν παξνρήο 

ζαιαζζίνπ ύδαηνο ην νπνίν εθηείλεηαη ζε όια 

ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ πινίνπ θαη 

εμππεξεηείηαη από ζπλνιηθά 9 αληιίεο.  Ζ 

παξνρή ησλ αληιηώλ απηώλ μεπεξλά θαηά 

πνιύ ηα 2/3 ηεο παξνρήο ησλ αληιηώλ θπηώλ 

(70 θαη 150 m
3
/h ε παξνρή ησλ  αληιηώλ 

ππξθαγηάο έλαληη 5 m
3
/h ησλ αληιηώλ θπηώλ.) 

Ζ παξνρή επίζεο ησλ αληιηώλ ππξθαγηάο 

είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από απηήλ πνπ 

πξνβιέπεη ε SOLAS (70 θαη 150 m
3
/h).  . 

Σέινο, ν αξηζκόο ησλ αληιηώλ ζηελ θξεγάηα 

είλαη επίζεο πνιύ κεγαιύηεξνο από ηνλ 

ειάρηζην αξηζκό πνπ πξνβιέπεηαη λα έρνπλ 

ηα επηβαηεγά θαη ηα εκπνξηθά πινία. 

V 

3 Μάληθεο 

θαηαπνιέκεζεο θαη 

αθξνζσιήληα. Ζ 

SOLAS πξνβιέπεη ηελ 

ύπαξμε καληθώλ νη 

νπνίεο ζα θέξνπλ 

πηζηνπνηεηηθό 

θαηαιιειόηεηαο θαη ζα 

είλαη ηθαλέο ζε κέγεζνο 

νύησο ώζηε λα 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

ππξθαγηάο ζε 

Τπάξρεη ηθαλόο αξηζκόο καληθώλ θαη 

αθξνζσιελίσλ γηα ηελ άκεζε ζύλδεζε ζε 

ιήςεηο. ηε θξεγάηα, θάζε θνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνκήζεηα καληθώλ, 

δίδνληαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειόηεηαο ελώ ην κέγεζόο ηνπο είλαη 

15m. Γελ απαηηείηαη κεγαιύηεξν κέγεζνο 

κάληθαο θαζόζνλ νη ρώξνη είλαη 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο κε εμαίξεζε ηα 

κεραλνζηάζηα, όπνπ θαη πάιη ε ζύλδεζε 2 ή 

θαη πεξηζζνηέξσλ καληθώλ κεηαμύ ηνπο 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

αλεκπόδηζηε θαηαπνιέκεζε.   

V 
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νπνηνδήπνηε 

δηακέξηζκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα 

ρώξνπο 

κεραλνζηαζίσλ, ην 

κέγηζην κήθνο ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη ε κάληθα 

θηάλεη ηα 15 m ελώ ην 

ειάρηζην γηα γεληθή 

ρξήζε είλαη ηα 10 m. 

Δπηπξόζζεηα, θάζε 

κάληθα ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη θαη από 

θαηάιιειν 

αθξνζσιήλην ην νπνίν 

πξνζαξηάηαη ζε απηήλ. 

4 Φνξεηνί 

ππξνζβεζηήξεο. Βάζεη 

ηεο SOLAS 

πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε 

ππξνζβεζηήξσλ ζε 

εκθαλή ζεκεία νη 

νπνίνη κάιηζηα λα είλαη 

έηνηκνη πξνο ρξήζε. 

Δπηπξόζζεηα έμσ από 

ηνπο ρώξνπο 

ελδηαηηήζεσλ ζα πξέπεη 

λα πθίζηαηαη 

ππξνζβεζηήξαο ν 

νπνίνο κάιηζηα λα 

ΜΖΝ είλαη δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη λα 

έρεη ελδείθηε πνπ  λα 

θαλεξώλεη εάλ  έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ή όρη 

 ηε θξεγάηα, ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη μεξάο θόλεσο νη 

νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θαίξηα ζεκεία 

θαη έρνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο. 

Δπηπξόζζεηα, ππάξρεη θαη απόζεκα 

ππξνζβεζηήξσλ ζε εηδηθνύο ρώξνπο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ. 

V 

5 Μόληκα εγθαηεζηεκέλα 

κέζα θαηάθιπζεο. Από 

ηε SOLAS πξνβιέπεηαη 

ε ύπαξμε κνλίκσλ 

ζπζηήκαηνο 

θαηάζβεζεο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, 

ππξνζβεζηηθνύ αθξνύ 

θαη θαηαηνληζκνύ κε 

ζαιαζζηλό λεξό. Σν 

αδξαλέο αέξην HALON 

έρεη θαηαξγεζεί από ηε 

SOLAS από ην 1994 κε 

ηνλ θαλνληζκό EC 

2037/2000 ιόγσ ησλ 

βιαβώλ πνπ πξνθαιεί 

ζην ζηξώκα ηνπ 

όδνληνο 

ηε θξεγάηα, πθίζηαηαη αθόκα κόληκν 

ζύζηεκα θαηάθιπζεο HALON ζηνπο ρώξνπο 

ησλ κεραλνζηαζίσλ ελώ ζύζηεκα 

θαηαηνληζκνύ κε ζαιαζζηλό λεξό ππάξρεη 

κόλν ζηηο ππξηηαπνζήθεο. Αθόκε, κόληκα 

ζπζηήκαηα θαηάθιπζεο κε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη ππξνζβεζηηθνύ αθξνύ ππάξρνπλ 

απνθιεηζηηθά γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζην 

ειηθόπηεξν.   

Υ 

6 Ππξίκαρεο ελδπκαζίεο.  ηελ θξεγάηα, ε νπνία είλαη κήθνπο 117 m, V 
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Γεληθά, από ηε SOLAS, 

έλα πινίν ζα πξέπεη λα 

έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 

ππξίκαρεο ελδπκαζίεο. 

Σα επηβαηεγά ζα πξέπεη 

λα έρνπλ 2 

επηπξόζζεηεο 

ππξίκαρεο ελδπκαζίεο 

γηα θάζε 80 m κήθνπο 

ρώξσλ επηβαηώλ. 

Δπίζεο, επηβαηεγά κε 

αξηζκό επηβαηώλ 

κεγαιύηεξν ησλ 36 ζα 

πξέπεη λα έρνπλ 2 

πξόζζεηεο ππξίκαρεο 

γηα θάζε ηνκέα 

ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο ππξίκαρσλ 

ελδπκαζηώλ γηα ηνλ εμνπιηζκό 4 νκάδσλ 

αληηκεηώπηζεο ππξθαγηάο(ζπλνιηθά 20 

άηνκα), 2 νκάδσλ θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο 

ζε ειηθόπηεξν (10 άηνκα) αιιά θαη 30 αθόκα 

ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί όηη νη ππξίκαρεο ελδπκαζίεο 

θαζαξίδνληαη κε εηδηθό απνξξππαληηθό κεηά 

ηε ρξήζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνύλ ηηο 

αληηππξηθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαη γηα ιόγνπο 

πγηεηλήο.  

Καλνληζκόο Νν13: Σξόπνη δηαθπγήο 

Α/Α SOLAS Φξεγάηα ΣΗΡΕΙΣΑΙ; 

1 Γεληθέο απαηηήζεηο. 

Βάζεη ηεο SOLAS, ζα 

πξέπεη νη ζθάιεο (κε 

εμαίξεζε ηνπο ρώξνπο 

ησλ κεραλνζηαζίσλ) λα 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο 

έηζη ώζηε λα παξέρνπλ 

άκεζε πξόζβαζε ζηα 

κέζα δηαθπγήο ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηα 

εμσηεξηθά 

θαηαζηξώκαηα. 

Δπηπξόζζεηα, 

απαγνξεύνληαη νη 

δηάδξνκνη θαη νη ρώξνη 

ππνδνρήο νη νπνίνη 

παξέρνπλ έλαλ θαη 

κνλαδηθό ηξόπν 

δηαθπγήο. Αθόκε όιεο 

νη θιίκαθεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο 

ρώξνπο ησλ 

ελδηαηηήζεσλ ζα πξέπεη 

λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από 

αηζάιη θαη νη ζύξεο 

δηαθπγήο λα αλνίγνπλ 

πξνο ηε κεξηά ηεο 

εμόδνπ. 

Σν ζύλνιν ησλ θιηκάθσλ ηεο θξεγάηαο κε 

εμαίξεζε ηνπο ρώξνπο ησλ κεραλνζηαζίσλ 

νδεγεί ζην ρώξν ηνπ κεζνζηέγνπ όπνπ θαη 

βξίζθεηαη ην ζύλνιν ησλ ζσζηηθώλ κέζσλ. 

Ωζηόζν ππάξρνπλ δηακεξίζκαηα, όπσο είλαη 

ε ηξαπεδαξία πιεξώκαηνο θαη ην θαξέ 

αμησκαηηθώλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ άιιν 

ηξόπν δηαθπγήο πέξαλ ηεο θύξηαο εηζόδνπ 

ζην δηακέξηζκα. Δπηπιένλ ην ζύλνιν ησλ 

θιηκάθσλ επί ηεο θξεγάηαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από λαππεγηθό ράιπβα 

ελώ επίζεο όιεο αλεμαηξέησο νη ζύξεο 

δηαθπγήο αλνίγνπλ πξνο ηε κεξηά ηεο εμόδνπ.  

X 

2 ηα κεραλνζηάζηα ησλ 

επηβαηεγώλ πινίσλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ 2 

ρσξηζηά κέζα δηαθπγήο 

ηα νπνία νπζηαζηηθά 

είλαη νη θιίκαθεο νη 

νπνίεο κάιηζηα ζα 

ηελ πιεηνλόηεηα ησλ κεραλνζηαζίσλ 

ππάξρνπλ θιίκαθεο νη νπνίεο νδεγνύλ 

εμσηεξηθά ηνπ δηακεξίζκαηνο. Ωζηόζν, ζην 

αληιηνζηάζην ειηθνπηέξνπ ππάξρεη κόλν έλαο 

ηξόπνο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζην δηακέξηζκα 

κε απνηέιεζκα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο νη 

πηζαλόηεηεο επηβίσζεο λα είλαη κεδακηλέο.  

Υ 
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πξέπεη λα είλαη όζν ην 

δπλαηόλ καθξύηεξα ε 

κία από ηελ άιιε.   

3 Οη θιίκαθεο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο 

δηαδξόκνπο. Όπνπ είλαη 

εθηθηό, νη ζθάιεο δελ ζα 

πξέπεη λα παξέρνπλ 

άκεζε πξόζβαζε ζε 

θακπίλεο, ληνπιάπεο ή 

ζε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ρώξν ν νπνίνο είλαη 

θιεηζηόο θαη όπνπ 

κπνξεί λα πξνθιεζεί 

ππξθαγηά. Αθόκε, όιεο 

νη θιίκαθεο ζα πξέπεη 

λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο έηζη 

ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη 

ε δηέιεπζε ηνπ θαπλνύ 

από ην έλα θαηάζηξσκα 

ζην άιιν.  

ηε θξεγάηα, ην ζύλνιν ησλ θιηκάθσλ ζην 

εζσηεξηθό ηνπ πινίνπ έρεη άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηαδξόκνπο ελώ θακία 

από απηέο δελ νδεγεί ζε θιεηζηό ρώξν ν 

νπνίνο είλαη επίθνβνο γηα ππξθαγηά. Δπίζεο, 

όιεο νη θιίκαθεο πνπ νδεγνύλ από ην έλα 

θαηάζηξσκα ζην άιιν έρνπλ ζην άλσ θαη 

θάησ κέξνο ηνπο θαηαπαθηέο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ αεξνζηεγαλόηεηα κε 

απνηέιεζκα λα απνηξέπνπλ ζηνλ θαπλό λα 

δηαθύγεη από ην έλα θαηάζηξσκα ζην άιιν.   

V 

4 Κάζε πινίν ζα πξέπεη 

λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 

αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο 

δηαθπγήο ζηνπο ρώξνπο 

ελδηαηηήζεσλ ελώ θάζε 

επηβαηεγό πινίν ζα 

πξέπεη λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ 2 ζε θάζε 

θύξην θαηαθόξπθν 

ηνκέα.  

Ζ θξεγάηα έμσ από ηνπο ρώξνπο ησλ 

ελδηαηηήζεσλ έρεη ηνπιάρηζηνλ 5 

αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο δηαθπγήο θαη 

ζπλνιηθά ζε θάζε θαηαθόξπθν ηνκέα έρεη 

θαηά κέζν όξν 10.  

V 

5 Μία εθ ησλ δύν 

θιηκάθσλ ησλ 

κεραλνζηαζίσλ ησλ 

επηβαηεγώλ πινίσλ  ζα 

πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη 

ζε έλα κέξνο ηεο κε 

πεξίβιεκα ώζηε λα 

πξνζηαηεύεηαη ην άηνκν 

πνπ ηελ αλεβαίλεη από 

ππξθαγηά.   

Κακία θιίκαθα κεραλνζηαζίνπ δελ έρεη 

γύξσ ηεο πξνζηαηεπηηθό πεξίβιεκα. 
Υ 

 

Από τον παραπάνω ςυγκριτικό πίνακα, γίνεται άμεςα αντιλθπτό ότι θ φρεγάτα 

καλφπτει τουσ 21 από τουσ 27 κανονιςμοφσ περί πυραςφάλειασ που αναφζρονται ςτο 

κεφάλαιο ΙΙ-2 τθσ SOLAS. Συγκριτικά με ζνα επιβατθγό πλοίο, προκφπτει το 

ςυμπζραςμα ότι, τα μζςα που διακζτει θ φρεγάτα, και ςυγκεκριμζνα  οι αντλίεσ 

πυρκαγιάσ, πυρίμαχεσ ενδυμαςίεσ και τα ςυςτιματα μόνιμθσ κατάκλιςθσ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εκπαίδευςθ ςτθν οποία υποβάλλεται το προςωπικό μζςω των 

κακθμερινϊν γυμναςίων, ςυνειςφζρουν ςτθν πλιρθ εναρμόνιςθ τθσ φρεγάτασ με τουσ   

απαραίτθτουσ κανονιςμοφσ περί πυραςφάλειασ. 
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Κεφϊλαιο 4- Μοντϋλα Προςομούωςησ Πυρκαγιϊσ 
 

4.1 Ειςαγωγό 
Τα τελευταία χρόνια ζχει αναπτυχκεί πλικοσ υπολογιςτικϊν μοντζλων προςομοίωςθσ 

πυρκαγιάσ. Τα πιο βαςικά, και ςυνικωσ χρθςιμοποιοφμενα, μοντζλα είναι εκείνα που 

εξελίςςονται ςτισ τρείσ διαςτάςεισ (McGrattan et al., 2010). Ριο αναλυτικά, τα είδθ αυτά 

είναι: 

 Δικτυακά μοντζλα. Εδϊ ζχει 

πολφ μεγάλθ ςθμαςία θ 

ζννοια του κόμβου. Ωσ κόμβοσ 

μπορεί να κεωρθκεί ζνασ 

χϊροσ (π.χ. μια καμπίνα ςε 

ζνα πλοίο). Κάκε κόμβοσ 

ενϊνεται με ζναν άλλο, και 

δθμιουργείται ζνα δικτφωμα 

μζςα ςτο οποίο 

πραγματοποιείται θ 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν που 

προςδιορίηει ουςιαςτικά τθν 

ζκβαςθ τθσ πυρκαγιάσ (Floyd 

etal., 2005). 

 Διηωνικά Μοντζλα. Εδϊ, ζκαςτο διαμζριςμα είναι χωριςμζνο ςε δφο ηϊνεσ, τθν 

άνω και τθν κάτω ηϊνθ, οι οποίεσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ μζςω των εξιςϊςεων 

ροισ.  Αν και πιο πολφπλοκα από τα δικτυακά μοντζλα ωσ προσ τθ δθμιουργία τουσ, 

τα αποτελζςματα που μασ παρζχουν είναι ςαφϊσ πιο ρεαλιςτικά όπωσ επίςθσ και θ 

υπολογιςτικι ιςχφσ που απαιτοφν δεν είναι μεγάλθ. Σθμειϊνεται ότι υπάρχουν και 

μοντζλα μιασ ηϊνθσ τα οποία κεωροφν ότι οι ςυνκικεσ ςτα πλαίςια ενόσ 

διαμερίςματοσ είναι παντοφ ομοιόμορφεσ και χρθςιμεφουν ςτθν εξζταςθ 

φαινομζνων όπωσ είναι το flash over (πλιρθσ ανφλεξθ).  

 Τπολογιςτικά μοντζλα ρευςτομθχανικισ (Computational Fluid Dynamics-CFD). Τα 

ςυγκεκριμζνα μοντζλα επιλφουν τριςδιάςτατεσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ ροισ με 

διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότθτασ. Υποδιαιροφν τον χϊρο ςε ζναν μεγάλο 

αρικμό όγκων ελζγχου με αποτζλεςμα να προκφπτουν ςωςτότερεσ προβλζψεισ για 

τθ ροι και τθν εξζλιξθ των ςυμβάντων. Ωςτόςο, εκεί που υςτεροφν ςυγκριτικά με 

τα προαναφερκζντα μοντζλα είναι αναμφίβολα ςτον χρόνο εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ, κακόςον πολφπλοκοι υπολογιςμοί μπορεί να διαρκζςουν ακόμα 

και εβδομάδεσ για παροχι ορκϊν ςυμπεραςμάτων. O χρόνοσ εκτζλεςθσ βζβαια, 

είναι άμεςα ςυνυφαςμζνοσ και με τθν υπολογιςτικι ιςχφ που ζχει ςτθ διάκεςι του 

ο εκάςτοτε χριςτθσ. 

  

Εικόνα 13 Διηωνικό μοντζλο. (πθγι: fseg.gre.ac.uk.) 
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4.2 Επιλογό κατϊλληλου προγρϊμματοσ για την διεξαγωγό τησ 

προςομούωςησ 
Πςον αφορά ςτα κζματα αξιολόγθςθσ και αξιοπιςτίασ των εκάςτοτε αρικμθτικϊν 

μοντζλων που χρθςιμοποιοφνται για τθν πυρκαγιά, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, διότι 

προςδιορίηουν τισ αποδεκτζσ χριςεισ αλλά και τουσ περιοριςμοφσ κάκε μοντζλου 

προςομοίωςθσ τθσ πυρκαγιάσ. 

Μζςω τθσ διαδικαςίασ επικφρωςθσ, μπορεί να ελεγχκεί θ αβεβαιότθτα εκάςτου 

μοντζλου. Ρροκειμζνου όμωσ να επικυρωκεί ζνα μοντζλο, υπάρχουν πολλοί οδθγοί οι 

οποίοι ςκοπεφουν να παρζχουν μια μεκοδολογία για να αξιολογθκοφν οι δυνατότθτεσ 

πρόβλεψθσ του κάκε μοντζλου για μία ςυγκεκριμζνθ χριςθ. Άρα εάν ζνα μοντζλο τελικά 

επικυρωκεί για μια εφαρμογι, αυτό δεν ςυνεπάγεται αυτόματα ότι κα τυγχάνει και γενικισ 

επικφρωςθσ εάν εφαρμοςτεί ςε  διαφορετικά ςενάρια.  

Βάςει του κανονιςμοφ ASTME 1355, ςαν επικφρωςθ ορίηουμε τθ διαδικαςία κατά 

τθν οποία κακορίηουμε το κατά πόςο μια υπολογιςτικι μζκοδοσ αντιπροςωπεφει επαρκϊσ 

τον πραγματικό κόςμο. Αυτό πραγματοποιείται μζςω μιασ μελζτθσ ςφγκριςθσ ανάμεςα ςτα 

αποτελζςματα του μοντζλου υπολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων από τα πειράματα 

μεγάλθσ κλίμακασ.  

Βάςει λοιπόν του κανονιςμοφ ASTME 1355 περί αξιολογιςεωσ μοντζλων προβλζψεωσ  

πυρκαγιάσ, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία (Jones, 2009): 

 Κακορίηεται το μοντζλο και το ςενάριο ςτα οποία κα εκτελεςτεί θ αξιολόγθςθ.  

 Αξιολογείται θ καταλλθλότθτα τθσ κεωρθτικισ βάςθσ θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί 

ςτο πρόγραμμα. 

 Κατόπιν, αξιολογείται θ μακθματικι και θ αρικμθτικι δομι του προγράμματοσ. 

 Τζλοσ, πραγματοποιείται μια ποςοτικοποίθςθ τθσ αβεβαιότθτασ και τθσ ακρίβειασ 

των αποτελεςμάτων που προζκυψαν από το μοντζλο ςτθν πορεία πρόβλεψθσ των 

γεγονότων. 

Μζχρι ςτιγμισ ζχουν γίνει πολλζσ προςπάκειεσ ςφγκριςθσ τόςο ςε μοντζλα που 

ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία όςο και ςε μοντζλα που ανικουν ςε διαφορετικι κατθγορία. 

Ζχουν επίςθσ διεξαχκεί πειράματα ςε κανονικι κλίμακα (full scale fire tests) (Steward et. 

Al., 1992). Για μερικά από αυτά τα πειράματα ζχει γίνει προςπάκεια ςφγκριςθσ των 

αποτελεςμάτων με αυτά ενόσ μοντζλου προςομοίωςθσ (Forney et. al. 1996, Reneke et. al. 

2001, Dempsey et. Al. 1995). Eπίςθσ, υπάρχει ςτθ βιβλιογραφία και ςφγκριςθ μεταξφ 

μοντζλων προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ διαφορετικισ κατθγορίασ (Rein et al ,2006, Floyd 2002 

Nikolaou & Spyrou 2009). Συμπεραςματικά, προκφπτει ότι για πολφπλοκεσ εφαρμογζσ, 

προτιμϊνται τα μοντζλα υπολογιςτικισ ρευςτομθχανικισ λόγω του ότι τα διηωνικά παφουν 

να είναι αρικμθτικά ευςτακι και παρουςιάηον αποκλίςεισ.      

4.3 Fire Dynamics Simulator –Smokeview 
Η ζρευνα των τυρβωδϊν ροϊν περιλαμβάνει το κεωρθτικό υπόβακρο, τθ 

διεξαγωγι πειραμάτων και τθν αρικμθτικι προςομοίωςθ. Υπάρχουν δφο βαςικζσ 

προςεγγίςεισ για τθ λεπτομερι προςομοίωςθ τθσ τυρβϊδουσ ροισ: θ προςζγγιςθ DNS 

(Dynamic Numerical Simulation) και θ προςζγγιςθ LES (Large Eddy Simulation).  Στθν DNS, 
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πραγματοποιείται θ αρικμθτικι επίλυςθ των εξιςϊςεων Navier Stokes για όλεσ τισ δίνεσ 

που υπάρχουν ςε μια ροι. Αντίκετα, θ LES επιλφει αρικμθτικά τισ τριςδιάςτατεσ εξιςϊςεισ 

Navier Stokes για τισ μεγάλεσ δίνεσ ςε μια ροι και χρθςιμοποιεί ζνα ςυνολικό ακροιςτικό 

μοντζλο επίλυςθσ για τισ μικρότερεσ δίνεσ. Η DNS, αν και ακριβζςτερθ απαιτεί ζνα μεγάλο 

αρικμό υπολογιςτικϊν πόρων προκειμζνου να εξαχκοφν αποτελζςματα ενϊ θ LES (λιγότερο 

ακριβισ όμωσ με πολφ λιγότερεσ απαιτιςεισ ςε υπολογιςτικοφσ πόρουσ), εξάγει 

αποτελζςματα που προςομοιάηουν αρκετά καλά τθν πραγματικότθτα  (Kaiktsis, 1995 ).  

   Ο προςομοιωτισ FDS(ΜcGratan etal, 2014) είναι ζνα πρόγραμμα υπολογιςτικισ 

ρευςτομθχανικισ με το οποίο γίνεται εφικτι θ μελζτθ εξζλιξθσ ενόσ ςυμβάντοσ πυρκαγιάσ. 

Ουςιαςτικά αποτελεί μια μορφι του προςομοιωτι LES (Large Eddy Simulation) που 

χρθςιμοποιείται ςτθν ανάλυςθ τυρβωδϊν ροϊν και επιλφει τισ εξιςϊςεισ Navier- Stokesγια 

χαμθλισ ταχφτθτασ ροζσ, οι οποίεσ, προκφπτουν λόγω κερμότθτασ δίδοντασ παράλλθλα 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον καπνό αλλά και ςτθν μεταφορά κερμότθτασ λόγω πυρκαγιάσ. 

Ρρόκειται για ζνα λογιςμικό το οποίο διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο από το 

Εκνικό Ινςτιτοφτο Προτφπων και Σεχνολογίασ (National Institute of Standards and 

Technology) των ΗΡΑ, ςε ςυνεργαςία με το κζντρο τακτικϊν ερευνϊν  VTTτθσ Φινλανδίασ. 

Το πρόγραμμα Smokeview παρζχεται μαηί με τον προςομοιωτι και χρθςιμοποιείται για τθν 

οπτικι απεικόνιςθ των γεγονότων. 

Η πρϊτθ ζκδοςθ του προςομοιωτι κυκλοφόρθςε τον Φεβρουάριο του 2000. Ζωσ 

και ςιμερα, περίπου οι μιςζσ από τισ εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ ζχει χρθςιμοποιθκεί το 

λογιςμικό αφοροφν ςτον ςχεδιαςμό ςυςτθμάτων εκδίωξθσ καπνοφ αλλά και ςτθ ςωςτι 

τοποκζτθςθ αιςκθτιρων ςτον χϊρο. Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξισ του, ο FDS είχε ωσ 

ςκοπό τθν επίλυςθ πρακτικϊν προβλθμάτων ςτθ μθχανικι πυραςφάλειασ ενϊ τθν ίδια 

ςτιγμι αποτελεί και ζνα εργαλείο μελζτθσ βαςικϊν αρχϊν μθχανικισ τθσ πυρκαγιάσ και τθσ 

ανάφλεξθσ.  

Ριο αναλυτικά, το λογιςμικό FDSεπιλφει εξιςϊςεισ οι οποίεσ περιγράφουν τθν 

εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ. Είναι γραμμζνο ςε γλϊςςα FORTRANκαι διαβάηει παραμζτρουσ 

ειςόδου από ζνα αρχείο .txt, επιλφει αρικμθτικά τισ εξιςϊςεισ Navier- Stokes και 

καταγράφει τιμζσ εξόδου για τον χριςτθ ςε αρχεία. Το FDSπροκειμζνου να εκτελζςει τουσ 

υπολογιςμοφσ χωρίηει τον χϊρο που εμείσ του κακορίηουμε ςε ζναν μεγάλο αρικμό όγκων 

ελζγχου οι οποίοι ανταλλάςουν πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ. Με δεδομζνεσ τισ υψθλζσ 

απαιτιςεισ χωρικισ διακριτοποίθςθσ ςτθν τυρβϊδθ ροι, γίνεται εφκολα αντιλθπτό ότι οι 

απαιτιςεισ ςε υπολογιςτικό χρόνο είναι αυξθμζνεσ.       

 Το Smokeview (ForneyG, 2007)είναι ζνα λογιςμικό οπτικοποίθςθσ αποτελεςμάτων, 

και μπορεί να ςυνδεκεί με το FDS για απεικόνιςθ ενδιάμεςων αποτελεςμάτων ςε 

πραγματικό χρόνο. Είναι γραμμζνο ςε γλϊςςα Cκαι FORTRAN,και αποτελείται από 90000 

γραμμζσ κϊδικα. Ππωσ είναι αναμενόμενο, το τμιμα τθσ Cείναι υπεφκυνο για τθ γραφικι 

αναπαράςταςθ ενϊ το τμιμα τθσ FORTRANαναγνωρίηει τον κϊδικα του FDS. Οι τεχνικζσ οι 

οποίεσ χρθςιμοποιεί το Smokeviewγια τθν αναπαράςταςθ αυτι είναι μεταξφ άλλων θ 

χριςθ κινοφμενων ςωματιδίων που ακολουκοφν τθ ροι, ςκιαςμζνα διςδιάςτατα και 

τριςδιάςτατα περιγράμματα που απεικονίηουν τισ ποςότθτεσ τθσ ροισ κακϊσ και κινοφμενα 

διανφςματα ροισ τα οποία αναπαριςτοφν τθν κατεφκυνςθ τθσ ροισ. 
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Στισ Εικόνεσ 14-17 απεικονίηεται θ μορφι που πρζπει να ζχει ο κϊδικασ μιασ απλισ 

προςομοίωςθσ για να μπορζςει να γίνει αντιλθπτι από το λογιςμικόFDS,κακϊσ και μερικζσ 

εικόνεσ οι οποίεσ ουςιαςτικά είναι τα αποτελζςματα που προκφπτουν από το Smokeview. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, το Smokeview μπορεί να απεικονίςει αποτελζςματα προ ενάρξεωσ 

του ςυμβάντοσ, πράγμα πολφ χριςιμο αφοφ γίνεται εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ γεωμετρίασ του 

χϊρου αλλά και των λοιπϊν παραμζτρων του, κατά τθ διάρκεια του ςυμβάντοσ αλλά και 

μετά το πζρασ αυτοφ, όπου εκεί μποροφμε να δοφμε τα τελικά αποτελζςματα. 

 

Εικόνα 14 Κϊδικασ απλοφ προγράμματοσ FDS, κατά το οποίο καίγεται ζνα ορκογϊνιο αντικείμενο ςε ζνα 
διαμζριςμα (Πθγι: Ο κϊδικασ είναι επιμζλεια του ςυγραφζα). 

 

 

 

Εικόνα 15 χθματικι απεικόνιςθ αντιπροςωπευτικοφ όγκου ελζγχου, με χριςθ του λογιςμικοφ Smokeview 
(Πθγι: Η Εικόνα είναι αποτζλεςμα προςομοιϊςεων του ςυγγραφζα.) 
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Εικόνα 16 χθματικι απεικόνιςθ ςτιγμιαίασ κατανομισ ςυγκζντρωςθσ καπνοφ (Πθγι: Η Εικόνα είναι 
αποτζλεςμα προςομοιϊςεων του ςυγγραφζα.). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 χθματικι απεικόνιςθ ςτιγμιαίασ κατανομισ ςυγκζντρωςθσ κερμοκραςίασ (Πθγι: Η Εικόνα είναι 
αποτζλεςμα προςομοιϊςεων του ςυγγραφζα.). 
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Κεφϊλαιο 5 – Προςομούωςη πυρκαγιϊσ ςε πλούο 

5.1 Ειςαγωγό 
Στο (παρόν) Κεφάλαιο 5, γίνεται περιγραφι τθσ προςομοίωςθσ θ οποία 

πραγματοποιείται με τθ χριςθ του προγράμματοσ FDS.Αναφζρονται ςτοιχεία όπωσ είναι οι 

κφριεσ διαςτάςεισ του καταςτρϊματοσ, οι ςυντελεςτζσ που επθρεάηουν τθν επιβίωςθ του 

αγιματοσ αλλά και οι οριακζσ τουσ τιμζσ.  

5.2 Αντικειμενικόσ κοπόσ 
Σε ζνα πολεμικό πλοίο τφπου φρεγάτασ, θ οργάνωςθ του αγιματοσ πυρκαγιάσ 

ςτθρίηεται ςε ςτρατιωτικά εγχειρίδια. Βάςει αυτϊν λοιπόν, ζνα άγθμα αποτελείται από 

τρεισ «ομάδεσ επίκεςθσ». Η πρϊτθ ομάδα επίκεςθσ, αποτελοφμενθ από 2 άτομα, με το που 

γνωςτοποιθκεί από το μεγαφωνικό ςφςτθμα θ φπαρξθ πυρκαγιάσ, παίρνει πυροςβεςτιρεσ 

και μεταβαίνει γριγορα ςτον χϊρο. Το πρϊτο άτομο τθσ ομάδασ αυτισ καταπολεμά τθν 

πυρκαγιά με τθ χριςθ πυροςβεςτιρων ενϊ το άλλο ςυνδζει μάνικεσ καλάςςθσ ςτισ 

κοντινότερεσ λιψεισ για αποτελεςματικότερθ καταπολζμθςθ. Τα μζλθ τθσ, ωςτόςο, δεν 

είναι εξοπλιςμζνα οφτε με πυρίμαχο ενδυμαςία οφτε με αναπνευςτικι ςυςκευι. Η δεφτερθ 

ομάδα επίκεςθσ, αποτελείται εξίςου από 2 άτομα, είναι εξοπλιςμζνθ με αναπνευςτικι 

ςυςκευι και πυροςβεςτιρεσ και πρζπει να μεταβεί ςτον χϊρο του ςυμβάντοσ ςε χρόνο 

λιγότερο από 120 sec, προκειμζνου να αντικαταςτιςει τθν πρϊτθ ομάδα επίκεςθσ. Εάν 

ζχουν ςυνδεκεί οι μάνικεσ από τθν πρϊτθ ομάδα επίκεςθσ, καταπολεμά τθν πυρκαγιά με 

τθ χριςθ μανικϊν, διαφορετικά το ζνα άτομο ςυνεχίηει τθ ςφνδεςθ μανικϊν ενϊ το άλλο 

καταπολεμά τθν πυρκαγιά πάλι με τθ χριςθ πυροςβεςτιρων. Τζλοσ, θ τρίτθ ομάδα 

επίκεςθσ, θ οποία απαρτίηεται από 5 άτομα και είναι εξοπλιςμζνθ τόςο με πυρίμαχο 

ενδυμαςία όςο και με αναπνευςτικι ςυςκευι, κα πρζπει, εντόσ 360 secαπό τθν είςοδο τθσ 

δεφτερθσ ομάδασ επίκεςθσ ςτον χϊρο του ςυμβάντοσ, να ζχει μεταβεί εκεί για να τθν 

αντικαταςτιςει (United States Navy, -), . Επομζνωσ, ςκοπόσ των προςομοιϊςεων που 

διεξιχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ εξζταςθ επιβίωςθσ 

των ατόμων που απαρτίηουν τθν πρϊτθ ομάδα επίκεςθσ από τα παράγωγα τθσ πυρκαγιάσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, εξετάηεται εάν τα μζλθ τθσ επιβιϊνουν λόγω αυξθμζνθσ ποςότθτασ 

καπνοφ, υψθλισ κερμοκραςίασ ι ςυςςϊρευςθσ τοξικϊν ουςιϊν.  Μάλιςτα, όπωσ γίνεται 

φανερό και ςτθ ςυνζχεια, επιςθμαίνεται πόςο κρίςιμθ είναι θ όςο το δυνατόν γρθγορότερθ  

κινθτοποίθςθ του αγιματοσ. 

5.3 Περιγραφό του χώρου και τησ πυρκαγιϊσ 
 Αρχικά,  γίνεται επιλογι του καταςτρϊματοσ Νο2 τθσ υπό εξζταςθ φρεγάτασ διότι 

αφενόσ μεν, ςε κανονικζσ ςυνκικεσ ταξιδίου (όχι δθλαδι ςε εμπόλεμθ κατάςταςθ)ςχεδόν 

το ςφνολο του προςωπικοφ κινείται ςε αυτό και επομζνωσ βρίςκεται ςε άμεςο κίνδυνο 

πυρκαγιάσ, και αφετζρου θ αφετθρία του αγιματοσ αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιάσ βρίςκεται 

ςτο εν λόγω κατάςτρωμα. Οι πραγματικζσ διαςτάςεισ του καταςτρϊματοσ φαίνονται ςτον 

πίνακα 13, ενϊ το ςφνολο του καταςτρϊματοσ και θ διαδρομι του αγιματοσ φαίνονται 

ςτθν εικόνα 17. 
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Πίνακασ 13 Κφριεσ διαςτάςεισ καταςτρϊματοσ. 

ΔΙΑΣΑΗ ΣΙΜΗ (m) 

Μικοσ 80 

Ρλάτοσ 16 

Φψοσ 2.20 

Ράχοσ τοιχωμάτων 0.004 

Να ςθμειωκεί ότι ςτο FDS, θ κλίμακα ςχεδίαςθσ που χρθςιμοποιείται ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ προςομοίωςθ είναι 1:1. 

Το FDS, προκειμζνου να εξάγει τα επικυμθτά αποτελζςματα, κεωρεί τον χϊρο που 

κζλουμε να εξετάςουμε ςαν ζνα πλζγμα (mesh). Κάκε πλζγμα διαιρείται ςε ορκογϊνια 

κελιά, το πλικοσ των οποίων εξαρτάται από τθν ανάλυςθ του πεδίου ροισ. Εφόςον το 

πρόγραμμα επιλφει διαφορικζσ εξιςϊςεισ Poisson βαςιςμζνο ςε Fast Fourier 

Transformationsςτισ κατευκφνςεισ yκαι z, κα πρζπει οι διαςτάςεισ του πλζγματοσ να είναι 

τθσ μορφισ 2i X 3m X 5n, όπου i,m,nείναι ακζραιοι αρικμοί. Ωςτόςο, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

προςομοίωςθ, λόγω του μεγάλου αρικμοφ κυρϊν που περιλαμβάνει το κατάςτρωμα, 

ανάλογα με τουσ ςυνδυαςμοφσ των x,y,zκάποιεσ κφρεσ παρζμεναν ανοιχτζσ και κάποιεσ 

άλλεσ κλειςτζσ κάκε φορά, με αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ τθσ διαδρομισ που κα 

ακολουκιςει το άγθμα. Κατόπιν αρκετϊν δοκιμϊν, βρζκθκε ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

προςομοίωςθ ο ςυνδυαςμόσ 170 Χ 20 Χ 20 αφινει ανοιχτζσ όλεσ τισ κφρεσ που 

περιλαμβάνονται ςτθ διαδρομι του αγιματοσ. 

 

Εικόνα 17 : Σο κατάςτρωμα Νο2 τθσ φρεγάτασ. Σο κόκκινο τετράγωνο είναι ο χϊροσ ςτον οποίο 
τοποκετικθκε θ πυρκαγιά. Η κζςθ 1 είναι θ το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται το άγθμα πυρκαγιάσ. Με μαφρο 
χρϊμα απεικονίηεται θ διαδρομι του αγιματοσ. 

Για το υλικό των τοιχωμάτων που χρθςιμοποιείται, λιφκθκαν υπόψθ 3 ιδιότθτζσ αυτοφ: 

1) Πυκνότθτα: Το ποςό τθσ μάηασ που περιζχεται ςε ςυγκεκριμζνο όγκο (kg/m3 ) 

2) Θερμικι αγωγιμότθτα: Η ικανότθτα ενόσ υλικοφ να μεταφζρει κερμότθτα (W/mK) 

3) Ειδικι κερμοχωρθτικότθτα: Η κερμότθτα που απαιτείται για να ανζλκει θ 

κερμοκραςία ενόσ γραμμαρίου ενόσ υλικοφ κατά ζναν βακμό Kelvin (KJ/kgK) 

Το διαχωριςτικό που χρθςιμοποιείται ςτθν προςομοίωςθ είναι γαλβανιςμζνοσ  

χάλυβασ πάχουσ 4 χιλιοςτϊν,  πυκνότθτασ 7850 kg/m3, κερμικισ αγωγιμότθτασ 51.9 

W/mKκαι ειδικισ κερμότθτασ 0.483 KJ/kgK. Με βάςθ τα όςα αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο 1, 

κεωρείται ότι το διαχωριςτικό είναι τφπου Β-15. 

Θζςθ 1 
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Λόγω του ότι ο χϊροσ, από άποψθ επίπλωςθσ και διαμόρφωςθσ, μοιάηει αρκετά με μια 

καμπίνα, κεωρείται ότι αποτελείται από τα υλικά που παρουςιάηονται ςτoν πίνακα 14.Τα 

δεδομζνα τθσ καφςιμθσ φλθσ λαμβάνονται ωσ ο μζςοσ όροσ των υλικϊν που βρίςκονται 

εντόσ του χϊρου. Η πυρκαγιά που τοποκετείται ςτον χϊρο μεταβάλλεται με τον χρόνο, και 

ζχει διαφορετικι μζγιςτθ τιμι ζνταςθσ ανάλογα με το ςενάριο, ενϊ  καλφπτει επιφάνεια 1 

m2. Τζλοσ, κεωρείται, ότι ςτο χϊρο δεν βρίςκεται προςωπικό. 

Πίνακασ 14 Ομάδεσ καυςίμων υλικϊν εντόσ μίασ καμπίνασ.  Σα χαρακτθριςτικά του Αverage 
χρθςιμοποιικθκαν ωσ καφςιμθ φλθ. (Spyrou et al, 2013). 

Τιηθά % επί κάδαο Μέζν heat of 

combustion 

(MJ/kg) 

Yield CO 

(g/g) 

Yield CO2 

(g/g) 

Yield soot 

(g/g) 

Τθάζκαηα 28 22.5 0.051 1.42 0.065 

Ξύιηλα 34 17.33 0.004 1.28 0.015 

Πιαζηηθά 38 24.81 0.046 1.832 0.081 

Αverage 100 21.62 0.0331 1.52 0.0541 

5.4 Προςομούωςη πυρκαγιϊσ και θεωρόςεισ 
Σθμαντικό, ςτο ςθμείο αυτό, είναι να αναφζρουμε τθ διαδικαςία που 

ακολουκικθκε κακϊσ και τισ διάφορεσ κεωριςεισ που ζγιναν για τθν προςομοίωςθ τθσ 

πυρκαγιάσ και τθν καταπολζμθςι τθσ από το πλιρωμα τθσ φρεγάτασ.  

Αρχικά, γράφεται ο κϊδικασ ςε περιβάλλον FDS ςτον οποίο μοντελοποιείται το 

κατάςτρωμα Νο2 τθσ φρεγάτασ και κατά μικοσ αυτοφ τοποκετοφνται 26 αιςκθτιρεσ ςε 

φψοσ 1.5 m οι οποίοι απζχουν μεταξφ τουσ διαμικθ απόςταςθ 2.4 m. Οι αιςκθτιρεσ 

καταγράφουν τθν ποςότθτα οξυγόνου, μονοξειδίου του άνκρακα, διοξειδίου του άνκρακα, 

τθ κερμοκραςία και τθν ορατότθτα (ςθμείωςθ: θ ορατότθτα από το FDS προκφπτει από τον 

τφπο S=C/K, όπου C είναι μια αδιάςτατθ ςτακερά που είναι χαρακτθριςτικι κάκε 

αντικειμζνου που βλζπουμε  π.χ. C = 3 για ζναν φωςφορίηον ςιμα, και Κ είναι θ ςτακερά 

light extinction coefficient θ οποία εξαρτάται από τθν πυκνότθτα του καπνοφ ςτθ δεδομζνθ 

κζςθ), με χρονικό βιμα δειγματολθψίασ  Δt=0.7s. 

Θεωρείται ότι το άγθμα αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιάσ ζχει αφετθρία τθ κζςθ 1 (θ 

οποία φαίνεται ςτθν Εικόνα 17) και κατευκφνεται ςτο χϊρο τθσ πυρκαγιάσ (το κόκκινο 

τετράγωνο ςτθν Εικόνα 17) ακολουκϊντασ τθ διαδρομι που φαίνεται ςτθν Εικόνα 17. Η 

ςυγκεκριμζνθ διαδρομι επιλζχκθκε διότι είναι θ ςυντομότερθ δυνατι που μπορεί να 

ακολουκιςει το άγθμα για να φτάςει ςτο χϊρο τθσ πυρκαγιάσ.  Η ταχφτθτα με τθν οποία 

κινείται το άγθμα προσ τθν πυρκαγιά ορίςτθκε u=1.2 m/s. Η ταχφτθτα αυτι αποτελεί τθν 

μζςθ ταχφτθτα  κίνθςθσ ςε οριηόντιο επίπεδο για ενιλικουσ άντρεσ και γυναίκεσ που ζχει 

οριςτεί ςτο FDS (Korhonen & Hostikka, 2010). Η απόςταςθ από τθ Θζςθ 1, που ξεκινά το 

άγθμα αντιμετϊπιςθσ, μζχρι το χϊρο που ζχει εκδθλωκεί θ πυρκαγιά, είναι 60 m, άρα 

απαιτείται χρόνοσ t=50 s μζχρι το άγθμα να φτάςει ςτο χϊρο.  Μελετϊνται 4 διαφορετικζσ 

εντάςεισ πυρκαγιάσ (500-900-1846-2500 KW) οι οποίεσ εμφανίηουν τθ μζγιςτι τουσ τιμι ςε 

χρόνο 750 s (εξοφ και θ ονομαςία RAMP 750). Επιπρόςκετα, μελετάται 1 περίπτωςθ 

ελαφρϊσ διαφοροποιθμζνθσ καμπφλθσ HRR ςτα 1846 ΚW (RAMP 750 Alternative) αλλά και 

1 περίπτωςθ που θ μζγιςτθ τιμι τθσ ζνταςθσ των 1846 ΚW τθσ πυρκαγιάσ εμφανίηεται ςτα 

700 s (RAMP 700).Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε ςτο Κεφάλαιο 1.3, ο τρόποσ εξζλιξθσ τθσ 

πυρκαγιάσ ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο είναι θ καμπφλθ ΗRR- χρόνου, θ οποία δείχνει πότε 
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μια πυρκαγιά διζρχεται από τθν εκάςτοτε φάςθ τθσ, δθλαδι το εναρκτιριο ςτάδιο, τθν 

εξζλιξθ, τθν πλιρθ ανάπτυξθ και τον μαραςμό. 

 

Εικόνα 18 Η απεικόνιςθ του καταςτρϊματοσ ςτο Smokeview, κοντά ςτο τζλοσ τθσ προςομοίωςθσ. 

Για κάκε προςομοίωςθ ςτο FDS προκφπτουν δφο αρχεία excel με τα αποτελζςματα 

τθσ κάκε προςομοίωςθσ. Στο πρϊτο αρχείο εξάγονται ανά χρονικό βιμα ςτοιχεία όπωσ ο 

ρυκμόσ ζκλυςθσ κερμότθτασ (HRR),  θ μετάδοςθ κερμότθτασ λόγω ακτινοβολίασ 

(RAD_LOS), λόγω ςυναγωγισ (CON_LOS) και λόγω αγωγισ (COND_LOS) κακϊσ και θ 

κατανάλωςθ ανά μονάδα χρόνου τθσ καφςιμθσ φλθσ. Στο δεφτερο αρχείο, εξάγονται ανά 

χρονικό βιμα ςτοιχεία για τθν περιεκτικότθτα CO, O2, CO2, για τθ κερμοκραςία και τθν 

ορατότθτα και όλα αυτά ανά αιςκθτιρα.  

Στθ ςυνζχεια και με ςκοπό τόςο να επεξεργαςτοφμε τα αποτελζςματα των 

προςομοιϊςεων όςο και να εξετάςουμε τθν αντοχι ι όχι του αγιματοσ ςτισ διάφορεσ 

εντάςεισ πυρκαγιάσ χρθςιμοποιικθκε το μακθματικό υπολογιςτικό πακζτο Mathematica. 

 

Εικόνα 19 Απεικόνιςθ καμπυλϊν HRR όλων των ςεναρίων πυρκαγιάσ που εξετάςτθκαν.  
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Κεφϊλαιο 6 – Επιβύωςη Αγόματοσ 

6.1 Επεξεργαςύα αποτελεςμϊτων 
Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τισ προςομοιϊςεισ που παρουςιάςτθκαν 

ςτο Κεφάλαιο 4, επεξεργάςτθκαν με χριςθ του μακθματικοφ πακζτου Mathematica. Το 

Mathematica, είναι ζνα ςυμβολικό μακθματικό υπολογιςτικό πακζτο το οποίο 

χρθςιμοποιείται ςε πλικοσ επιςτθμονικϊν εφαρμογϊν. Στθρίηεται πάνω ςτισ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ C, C++, Javaαλλά κυρίωσ ςτθν Wolfram, θ οποία πιρε το όνομά τθσ από 

τον ίδιο τθσ το δθμιουργό, τον Stephen Wolfram το 1986. Στθν παροφςα διπλωματικι 

εργαςία, το Mathematica χρθςιμοποιικθκε για αυτοματοποίθςθ εξαγωγισ αποτελεςμάτων 

με βάςει αρχεία excelπου προζκυψαν από τον κϊδικα FDS. Το ςφνολο των διαγραμμάτων 

που απεικονίηονται ςτθ ςυνζχεια (με εξαίρεςθ τισ καμπφλεσ HRR), είναι αποτζλεςμα 

κϊδικα γραμμζνου ςε γλϊςςα Mathematica, ο οποίοσ αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ εργαςίασ.  

Συγκεκριμζνα, το δεφτερο αρχείο excel που προκφπτει από τθν εκάςτοτε 

προςομοίωςθ FDS και παρζχει για κάκε αιςκθτιρα τισ τιμζσ περιεκτικότθτασ ςε CO, O2, CO2, 

τθ κερμοκραςία και τθν ορατότθτα, χρθςιμοποιείται ωσ αρχείο ειςόδου ςτο Mathematica 

με ςκοπό να υπολογιςτοφν οι  τιμζσ των εξεταηόμενων κριτθρίων επιβίωςθσ του αγιματοσ, 

βάςει των κάτωκι εξιςϊςεων (Νiotis&Spyrou, 2010): 

 

 𝐹𝐸𝐷 𝐶𝑂 = ∑ 4.607 ∗  10−7 ∗ ((𝐶𝐶𝑂 ∗  106 )^(1.036)) ∗ 𝛥𝑡𝑛
1  

 𝐹𝐸𝐷𝑂2 = ∑
𝛥𝑡

60 𝑒𝑥𝑝[8.13−0.54 20.1−𝐶𝑂2 ]
𝑛
1  

 𝐻𝑉𝐶𝑂2 =
𝑒𝑥𝑝(0.1930𝐶𝐶𝑂 2+2.0004)

7.1
 

 𝐹𝐸𝐶 𝑆𝑀𝑂𝐾𝐸 =
𝑂𝐷

𝑚
, όπου 𝛰𝐷 =

3

2.3∗𝑆
 

 𝐹𝐸𝐷 𝐼𝑁 =  𝐹𝐸𝐷 𝐶𝑂 ∗ 𝐻𝑉𝐶𝑂2 + 𝐹𝐸𝐷𝑂2 

Ππου: 

 FEDCO, είναι ο ςυντελεςτισ κλαςματικισ δραςτικισ δόςθσ μονοξειδίου του 

άνκρακα (fractional effective dose). 

 FEDO2, είναι ο ςυντελεςτισ κλαςματικισ δραςτικισ δόςθσ οξυγόνου. 

 FEDIN, είναι θ ςυνολικι κλαςματικι δραςτικι δόςθ που λαμβάνει ο άνκρωποσ. 

 ΗVCO2, είναι θ αφξθςθ ςυγκζντρωςθσ τοξικϊν αερίων λόγω υπεραεριςμοφ 

(hyperventilation factor). 

 FECSMOKE, είναι oςυντελεςτισ κλαςματικισ δραςτικισ ςυγκζντρωςθ καπνοφ 

(fractional effective concentration). 

 OD, είναι θ οπτικι πυκνότθτα (optical density). 

 S, είναι θ ορατότθτα ςε m. 

 m, είναι ο ςυντελεςτισ κριτθρίου ορατότθτασ και ιςοφται με 0.39, 0.33, 0.29, 0.25 

για κριτιριο ορατότθτασ τα 2.5 , 3, 3.5 και 4m αντίςτοιχα. 

 Cco, είναι θ ςυγκζντρωςθ μονοξειδίου του άνκρακα. 

 Cco2, είναι θ ςυγκζντρωςθ διοξειδίου του άνκρακα. 

 Co2, είναι θ ςυγκζντρωςθ οξυγόνου. 
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Οι ςυντελεςτζσ FED IN, FED O2 και FED CO είναι ακροιςτικοί και ξεκινοφν από τθν 

εκκίνθςθ του αγιματοσ. Η κερμοκραςία (TEMP) και ο ςυντελεςτισ FEC SMOKE είναι 

ςτιγμιαίοι. Οι τιμζσ των εν λόγωςυντελεςτϊν ςυγκρίνονται με τισ αποδεκτζσ οριακζσ τιμζσ 

που παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 15. 

Πίνακασ 15Αποδεκτζσ οριακζσ τιμζσ ςυντελεςτϊν επιβίωςθσ (Πθγι: Spyrou et al 2013).  

A/A ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΡΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΑ  

1 FEDIN Απεικονίηει τθ ςυνολικι 
ποςότθτα βλαβερϊν 

ουςιϊν που ειςπνζει το 
άτομο. 

1) 0.3<FED IN<0.7: Ελαφρφσ 
τραυματιςμόσ 

2) 0.7<FED IN<1: Βαρφσ τραυματιςμόσ 
3) FED IN>1: Θάνατοσ 

 

2 TEMPERATURE Η κερμοκραςία που ζχει 
το ςυγκεκριμζνο ςθμείο 

κάκε χρονικι ςτιγμι. 

TEMPcrit=60oC 

3 FEC SMOKE Συντελεςτισ 
ορατότθτασ.  

FEC SMOKEcrit<1 

 

Είναι ςθμαντικό ςτο ςθμείο αυτό να αναφερκεί θ γενικι λογικι πίςω από τθ 

δθμιουργία του κϊδικα ςε περιβάλλον Mathematica. Στον Ρίνακα 16 φαίνεται ζνα 

απόςπαςμα από τα αρχεία excel που παρουςιάηουν τα αποτελζςματα του προςομοιωτι 

FDS. Η πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα περιλαμβάνει τισ χρονικζσ ςτιγμζσ δειγματολθψίασ. Η 

πρϊτθ γραμμι του πίνακα περιλαμβάνει τισ μονάδεσ μζτρθςθσ των μεγεκϊν. Η δεφτερθ 

γραμμι, (με εξαίρεςθ το κελί {2,1}) περιλαμβάνει ςε κάκε κελί τθσ τθν ονομαςία του 

αιςκθτιρα και το μετροφμενο μζγεκοσ. Ππωσ φαίνεται, τα ςτοιχεία ομαδοποιοφνται κατά 

πεντάδεσ. Για παράδειγμα οι ςτιλεσ από 2 ζωσ και 6 περιλαμβάνουν όλα τα μετροφμενα 

μεγζκθ που αφοροφν ςτον αιςκθτιρα Μ1. Ζχοντασ ωσ δεδομζνο ότι θ ταχφτθτα του 

αγιματοσ είναι 1.2 m/s ,οι αιςκθτιρεσ απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ 2.4 m και ότι το 

χρονικό βιμα είναι 0.7 s, μπορεί με αςφάλεια να ειπωκεί ότι 3 διαδοχικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ 

αποτελοφν μία κζςθ για το άγθμα. Για τον λόγο αυτόν, θ επιλογι των δεδομζνων ςτο excel 

είναι με μορφι διαγωνίου. Για παράδειγμα, για χρόνο από 0 ζωσ και 1.41 s, το άγθμα 

βρίςκεται ςτον αιςκθτιρα Μ1 οπότε και επθρεάηεται από τα μετροφμενα μεγζκθ του.Για 

χρόνο από 2.1 ζωσ και 3.51 s, βρίςκεται ςτον αιςκθτιρα Μ2 οπότε αντίςτοιχα επθρεάηεται 

από τα μετροφμενα μεγζκθ αυτοφ. Ο τελευταίοσ αιςκθτιρασ είναι ο Μ26, ο οποίοσ 

βρίςκεται ουςιαςτικά μζςα ςτο χϊρο. Επομζνωσ, για χρόνο 50 s από τθν ζναρξθ τθσ 

προςομοίωςθσ (όςοσ είναι δθλαδι ο χρόνοσ που κζλει το άγθμα με αυτι τθν ταχφτθτα να 

φτάςει από τθ κζςθ 1 ςτον χϊρο τθσ πυρκαγιάσ) και ζπειτα, το άγθμα επθρεάηεται μόνο 

από τα μετροφμενα μεγζκθ αυτοφ. Με κατάλλθλθ τροποποίθςθ ςτο αρχείο excel, 

πραγματοποιικθκε ειςαγωγι των δεδομζνων ςτο Mathematica και με  κατάλλθλθ 

επεξεργαςία με χριςθ πινάκων και δεικτϊν προκφπτουν τα τελικά διαγράμματα. Να 

ςθμειωκεί τζλοσ ότι, αυτι θ μζκοδοσ χρθςιμοποιικθκε αντί του κϊδικα EVAC διότι το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα προςομοιάηει ΜΟΝΟ τθν απομάκρυνςθ των ανκρϊπων από τθν 

πυρκαγιά και όχι τθν κατεφκυνςι τουσ προσ αυτι για να πραγματοποιθκεί κατάςβεςθ. 
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Πίνακασ 16 Απόςπαςμα αρχείου excel του προςομοιωτι FDS. 

 

 

 

Εικόνα 20 Διαγράμματα που απεικονίηουν μια πλειάδα καμπυλϊν HRRςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Από αυτό 
το διάγραμμα, γίνεται και θ επιλογι των εντάςεων πυρκαγιάσ που εξετάηονται ( Πθγι: Spyrou et Themelis, 
2012.) 

 

6.2 Επιβύωςη αγόματοσ ςτα υπό μελϋτη ςενϊρια 
Στισ εικόνεσ 22 μζχρι και 26, παρουςιάηονται ςυγκριτικά διαγράμματα τθσ 

κερμοκραςίασ, τθσ ορατότθτασ και των ςυγκεντρϊςεων CO, CO2και Ο2ςε ςυνάρτθςθ με το 

χρόνο μεταξφ των αιςκθτιρων Μ26 και Μ20 (Εικόνα 22)για το ςενάριο RAMP750 κακαρά 

για εποπτικοφσ λόγουσ. Επόμενο είναι, όςο πιο κοντά βριςκόμαςτε ςτθν πυρκαγιά, οι 

περιεκτικότθτεσ ςε CO, CO2 να αυξάνονται πιο γριγορα και θ περιεκτικότθτα του οξυγόνου 

να μειϊνεται πιο γριγορα. Ακόμα, θ ορατότθτα κοντά ςτθν πυρκαγιά μειϊνεται πιο 

γριγορα και θ κερμοκραςία αυξάνεται γρθγορότερα, όπωσ άλλωςτε ιταν αναμενόμενο. 

s mol/mol mol/mol mol/mol C m mol/mol mol/mol mol/mol C m 

Time M1-CO M1-CO2 M1-O2 M1-T M1-V M2-CO M2-CO2 M2-O2 M2-T M2-V 

0.00 0.00 0.00 0.21 20.00 30.00 0.00 0.00 0.21 20.00 30.00 

0.71 0.00 0.00 0.21 20.00 30.00 0.00 0.00 0.21 20.00 30.00 

1.41 0.00 0.00 0.21 20.01 30.00 0.00 0.00 0.21 20.01 30.00 

2.10 0.00 0.00 0.21 20.10 30.00 0.00 0.00 0.21 20.10 30.00 

2.81 0.00 0.00 0.21 20.23 30.00 0.00 0.00 0.21 20.23 30.00 

3.51 0.00 0.00 0.21 20.35 30.00 0.00 0.00 0.21 20.35 30.00 

4.20 0.00 0.00 0.21 20.49 30.00 0.00 0.00 0.21 20.49 30.00 

4.90 0.00 0.00 0.21 20.62 30.00 0.00 0.00 0.21 20.62 30.00 
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Εικόνα 20 Θζςθ αιςκθτιρων Μ26, Μ20. 

 

 

 

 

Εικόνα 21 υγκριτικό διάγραμμα εξζλιξθσ τθσ κερμοκραςίασ μεταξφ των αιςκθτιρων Μ26 και Μ20 για το 
ςενάριο RAMP 750. 
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Εικόνα 23 υγκριτικό διάγραμμα εξζλιξθσ τθσ περιεκτικότθτασ ςε CO2 μεταξφ των αιςκθτιρων Μ26 και Μ20 
για το ςενάριο RAMP750. 
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Εικόνα 22 υγκριτικό διάγραμμα εξζλιξθσ του μοριακοφ κλάςματοσ τουCOμεταξφ των αιςκθτιρων Μ26 και 
Μ20 για το ςενάριο RAMP 750. 
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Εικόνα 24 υγκριτικό διάγραμμα εξζλιξθσ του μοριακοφ κλάςματοσ Ο2 μεταξφ των αιςκθτιρων Μ26 και Μ20 
για το ςενάριο RAMP 750 . 

 

 

Εικόνα 25 υγκριτικό διάγραμμα εξζλιξθσ τθσ ορατότθτασ μεταξφ των αιςκθτιρων Μ26 και Μ20για το 
ςενάριο RAMP 750. 

6.2.1 RAMP 700με μϋγιςτη ϋνταςη 1846 ΚW 

6.2.1.1 Xρόνοσ εκκίνηςησ 0 sec 

Η περίπτωςθ αντίδραςθσ του αγιματοσ ςε μθδενικό χρόνο από τθν εκδιλωςθ του 

ςυμβάντοσ είναι ιδεατι, κακόςον είναι λογικι θ φπαρξθ μίασ κακυςτζρθςθσ τουλάχιςτον 5-

10sec μεταξφ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και ανακοίνωςθσ του 
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ςυμβάντοσ από το μεγαφωνικό ςφςτθμα του πλοίου. Χρθςιμοποιείται ωςτόςο για 

εποπτικοφσ ςκοποφσ. Γίνεται αντιλθπτό από τα διαγράμματα που παρουςιάηονται ότι με 

τθν πάροδο του χρόνου τόςο θ κερμοκραςία όςο και οι ςυντελεςτζσ FECSMOKE και 

FEDINπαρουςιάηουν ανοδικι τάςθ. Ριο αναλυτικά, θ κερμοκραςία ξεπερνά τα επιτρεπτά 

όρια για χρόνο t=50.4s από το χρόνο ζναρξθσ του ςυμβάντοσ ενϊ ο FECSMOKE (για το 

αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ που είναι  τα 4 m) για χρόνο t=39.9s . Ο ςυντελεςτισ 

FEDIN, αν και παρουςιάηει ανοδικι τάςθ, δεν ξεπερνά τθν οριακι τιμιγια τθν πρόκλθςθ 

ελαφροφ τραυματιςμοφ για τθ χρονικι διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ.  

Eπίςθσ, από το ςυγκριτικό διάγραμμα των ςυντελεςτϊν FECSMOKEόλων των 

κριτθρίων ορατότθτασ για χρόνο εκκίνθςθσ t=0s, γίνεται αντιλθπτό ότι όςο πιο αυςτθρό 

γίνεται το κριτιριο ορατότθτασ τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι τιμζσ που λαμβάνει ο 

ςυντελεςτισ FECSMOKE. 

 

Εικόνα 26 υγκριτικό διάγραμμα FECSMOKE του ςεναρίου RAMP 700 και των τεςςάρων κριτθρίων 
ορατότθτασ για χρόνο εκκίνθςθσ 0s. Κόκκινο χρϊμα = 4m, Πράςινο χρϊμα = 3.5 m, Θαλαςςί χρϊμα= 3m, 
Μαφρο χρϊμα = 2.5 m 
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Εικόνα 27Διαγράμματα TEMP, FEDCO, FEDO2, FEDINτου ςεναρίου RAMP 700 για χρόνο εκκίνθςθσ 0 s. 
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6.2.1.2 Χρόνοσ εκκίνηςησ  21 sec 

Η περίπτωςθ αντίδραςθσ του αγιματοσ ςε χρόνο 21 secείναι φυςιολογικι, δεδομενου του 

χρόνου που απαιτείται για τθν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, τθν ανακοίνωςθ από 

το μεγαφωνικό ςφςτθμα και τθν παραλαβι των πυροςβεςτιρων από τα άτομα του 

αγιματοσ.Γίνεται αντιλθπτό από τα διαγράμματα ότι, με τθν πάροδο του χρόνου τόςο θ 

κερμοκραςία όςο και οι ςυντελεςτζσ FECSMOKE και FEDINπαρουςιάηουν ανοδικι τάςθ και 

μάλιςτα, αυτι τθ φορά θ πορεία του αγιματοσ αποκόπτεται ςυντομότερα. Ριο αναλυτικά, θ 

κερμοκραςία ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια για χρόνο t=48.3s από το χρόνο κινθτοποιιςεωσ του 

αγιματοσ ενϊ ο FECSMOKE (για το αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ) για χρόνο t=16.1s . Ο 

ςυντελεςτισ FEDIN, αν και παρουςιάηει ανοδικι τάςθ, δεν ξεπερνά και εδϊ τθν οριακι τιμι για τθ 

χρονικι διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ. 

Στθν Εικόνα 30, φαίνεται το ςυγκριτικό διάγραμμα των ςυντελεςτϊν FECSMOKEόλων των 

κριτθρίων ορατότθτασ για χρόνο εκκίνθςθσ t=21 s. Από το διάγραμμα, γίνεται αντιλθπτό ότι όςο πιο 

αυςτθρό γίνεται το κριτιριο ορατότθτασ τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι τιμζσ που λαμβάνει ο 

ςυντελεςτισ FECSMOKE. 

 

 

Εικόνα 28υγκριτικό διάγραμμα FECSMOKEόλων των κριτθρίων ορατότθτασ του ςεναρίου RAMP 700για χρόνο 
εκκίνθςθσ 21 s. Κόκκινο= 4m, Θαλαςςί= 3.5m, Πράςινο= 3m, Μπλε= 2.5m 
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Εικόνα 29Διαγράμματα TEMP, FEDCO, FEDO2, FEDINτου ςεναρίου RAMP 700 για χρόνο εκκίνθςθσ 21s. 
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6.2.1.3 Χρόνοσ Εκκίνηςησ  42 sec 

Oχρόνοσ εκκίνθςθσ 42 secαφορά κακυςτερθμζνθ αντίδραςθ του αγιματοσ. Και εδϊ, γίνεται 

αντιλθπτό από τα διαγράμματα ότι, με τθν πάροδο του χρόνου τόςο θ κερμοκραςία όςο και οι 

ςυντελεςτζσ FECSMOKE και FEDINπαρουςιάηουν ανοδικι τάςθ και μάλιςτα, αναφορικά με το 

FECSMOKE, το άγθμα δεν προλαβαίνει καν να ξεκινιςει τθν πορεία του. Ριο αναλυτικά, θ 

κερμοκραςία ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια για χρόνο t=36.9s από το χρόνο κινθτοποιιςεωσ του 

αγιματοσ ενϊ ο FEDSMOKE (για το αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ) για χρόνο t=0s. Ο 

ςυντελεςτισ FEDIN, αν και παρουςιάηει ανοδικι τάςθ, δεν ξεπερνά και εδϊ τθν οριακι τιμι για τθ 

χρονικι διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ. 

Στθν Εικόνα 32, φαίνεται το ςυγκριτικό διάγραμμα των ςυντελεςτϊν FECSMOKEόλων των 

κριτθρίων ορατότθτασ για χρόνο εκκίνθςθσ t=42s. Από το διάγραμμα, γίνεται αντιλθπτό ότι όςο πιο 

αυςτθρό γίνεται το κριτιριο ορατότθτασ τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι τιμζσ που λαμβάνει ο 

ςυντελεςτισ FECSMOKE. 

 

 

Εικόνα 30υγκριτικο διάγραμμα όλων των κριτθρίων ορατότθτασ του ςεναρίου RAMP 700 για χρόνο εκκίνθςθσ 42 s. 
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Εικόνα 31Διαγράμματα TEMP, FEDCO, FEDO2, FEDINτου ςεναρίου RAMP 700 για χρόνο εκκίνθςθσ 42 s. 
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Πίνακασ 17υγκεντρωτικόσ πίνακασ οριακϊν τιμϊν για το ςενάριο RAMP700. 

Σ εθθίλεζεο(s) πληειεζηήο Κξίζηκε ηηκή Υξόλνο πνπ αληέρεη ην άγεκα από ηε ζηηγκή εθθίλεζεο(s) 

0 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 50.4 

FEC SMOKE 

4 m: 1 39.9 

3.5 m: 1 39.9 

3 m: 1 39.9 

2.5 m: 1 44.1 

FED IN 0.3 - 

21 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 48.3 

FEC SMOKE 

4 m: 1 16.1 

3.5 m: 1 16.8 

3 m: 1 17.2 

2.5 m: 1 17.9 

FED IN 0.3 - 

42 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 46.9 

FEC SMOKE 

4 m: 1 0 

3.5 m: 1 0 

3 m: 1 0 

2.5 m: 1 0 

FED IN 0.3 - 
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6.2.2RAMP 750 με μϋγιςτη  ϋνταςη 1846 ΚW 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ προςομοίωςθ ζτρεξε για χρόνο 750 sec με μοναδικό ςκοπό 

να εντοπιςτεί ο χρόνοσ ςτον οποίο το άγθμα κα δεχτεί τελικά κάποια επίδραςθ από τον ςυντελεςτι 

FEDIN.  

6.2.2.1 Χρόνοσ εκκίνηςησ 0s 

Η περίπτωςθ αντίδραςθσ του αγιματοσ ςε μθδενικό χρόνο από τθν εκδιλωςθ του 

ςυμβάντοσ είναι ιδεατι, κακόςον είναι λογικι θ φπαρξθ μιασ κακυςτζρθςθσ τουλάχιςτον 5 sec 

μεταξφενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και ανακοίνωςθσ του ςυμβάντοσ από το 

μεγαφωνικό ςφςτθμα του πλοίου. Χρθςιμοποιείται ωςτόςο για εποπτικοφσ ςκοποφσ. Γίνεται 

αντιλθπτό από τα διαγράμματα ότι, με τθν πάροδο του χρόνου τόςο θ κερμοκραςία όςο και οι 

ςυντελεςτζσ FECSMOKE και FEDIN παρουςιάηουν ανοδικι τάςθ. Ριο αναλυτικά, θ κερμοκραςία 

ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια για χρόνο t=50.4s από το χρόνο ζναρξθσ του ςυμβάντοσ ενϊ ο 

FECSMOKE (για το αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ που είναι  τα 4 m) για χρόνο t=39.9 . Ο 

ςυντελεςτισ FEDIN, ξεπερνά τθν οριακι τιμι για ελαφρφ τραυματιςμό για χρόνο 298.3 s. 

Στθν Εικόνα 34 φαίνεται το ςυγκριτικό διάγραμμα των ςυντελεςτϊν FECSMOKEόλων των 

κριτθρίων ορατότθτασ για χρόνο εκκίνθςθσ t=0s. Από το διάγραμμα, γίνεται αντιλθπτό ότι όςο πιο 

αυςτθρό γίνεται το κριτιριο ορατότθτασ τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι τιμζσ που λαμβάνει ο 

ςυντελεςτισ FECSMOKE. 

 

 

 

Εικόνα 32υγκριτικό διάγραμμα και των τεςςάρων κριτθρίων ορατότθτασ του ςεναρίου RAMP 750 για χρόνο 
εκκίνθςθσ 0s. Κόκκινο χρϊμα= 4m, πράςινο χρϊμα= 3.5 m, καλαςςί χρϊμα= 3m, μαφρο χρϊμα = 2.5 m. 
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Εικόνα 33Διαγράμματα TEMP, FEDCO, FEDO2, FEDINτου ςεναρίου RAMP 750 για χρόνο εκκίνθςθσ 0 s. 
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6.2.2.2 Χρόνοσ εκκίνηςησ 21 s 

Η περίπτωςθ αντίδραςθσ του αγιματοσ ςε χρόνο 21 sec είναι φυςιολογικι, δεδομζνου του 

χρόνου που απαιτείται για τθν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, τθν ανακοίνωςθ από 

το μεγαφωνικό ςφςτθμα και τθν παραλαβι των πυροςβεςτιρων από τα άτομα του αγιματοσ. 

Γίνεται αντιλθπτό από τα διαγράμματα ότι, με τθν πάροδο του χρόνου τόςο θ κερμοκραςία όςο και 

οι ςυντελεςτζσ FECSMOKE και FEDIN παρουςιάηουν ανοδικι τάςθ και μάλιςτα, αυτι τθ φορά θ 

πορεία του αγιματοσ αποκόπτεται ςυντομότερα. Ριο αναλυτικά, θ κερμοκραςία ξεπερνά τα 

επιτρεπτά όρια για χρόνο t=46.9 s από τον χρόνο κινθτοποιιςεωσ του αγιματοσ ενϊ ο FECSMOKE 

(για το αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ) για χρόνο t=14.7 s . Oι χρόνοι που θ κερμοκραςία και οι 

ςυντελεςτζσ φτάνουν τισ οριακζσ τουσ τιμζσ είναι πολφ κοντά με αυτοφσ των προθγοφμενων 

RAMPS. Ωςτόςο, ο ςυντελεςτισ FEDIN ξεπερνά τθν τιμι 0.3 (ελαφρφσ τραυματιςμόσ) για χρόνο 

t=287s από τθν κινθτοποίθςθ του αγιματοσ.  

Στθν εικόνα 41, φαίνεται το ςυγκριτικό διάγραμμα των ςυντελεςτϊν FEDSMOKE όλων των 

κριτθρίων ορατότθτασ για χρόνο εκκίνθςθσ t=21 s. Από το διάγραμμα, γίνεται αντιλθπτό ότι όςο πιο 

αυςτθρό γίνεται το κριτιριο ορατότθτασ τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι τιμζσ που λαμβάνει ο 

ςυντελεςτισ FECSMOKE. 

 

 

Εικόνα 34υγκριτικό διάγραμμα FECSMOKEόλων των κριτθρίων ορατότθτασ για το ςενάριο πυρκαγιάσ RAMP 750 για 
χρόνο εκκίνθςθσ 21 s.Κόκκινο χρϊμα= 4m, πράςινο χρϊμα= 3.5 m, καλαςςί χρϊμα= 3m, μαφρο χρϊμα = 2.5 m. 
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Εικόνα 35Διαγράμματα TEMP, FEDCO, FEDO2, FEDINγια χρόνο εκκίνθςθσ 21 s
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6.2.2.3 Χρόνοσ εκκίνηςησ 42 s 

O χρόνοσ εκκίνθςθσ 42 sec αφορά κακυςτερθμζνθ αντίδραςθ του αγιματοσ. Και εδϊ, 

γίνεται αντιλθπτό από τα διαγράμματα ότι, με τθν πάροδο του χρόνου τόςο θ κερμοκραςία όςο και 

οι ςυντελεςτζσ FEC SMOKE και FED IN παρουςιάηουν ανοδικι τάςθ και μάλιςτα, αναφορικά με το 

FEC SMOKE, το άγθμα δεν προλαβαίνει καν να ξεκινιςει τθν πορεία του. Ριο αναλυτικά, θ 

κερμοκραςία ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια για χρόνο t=36.9 s από το χρόνο κινθτοποιιςεωσ του 

αγιματοσ ενϊ ο FEC SMOKE (για το αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ) για χρόνο t=0 s . Ωςτόςο, ο 

ςυντελεςτισ FEDIN ξεπερνά τθν τιμι 0.3 (ελαφρφσ τραυματιςμόσ) για χρόνο t=279 s από τθν 

κινθτοποίθςθ του αγιματοσ.  

Στθν εικόνα 43, φαίνεται το ςυγκριτικό διάγραμμα των ςυντελεςτϊν FECSMOKEόλων των 

κριτθρίων ορατότθτασ για χρόνο εκκίνθςθσ t=0s. Από το διάγραμμα, γίνεται αντιλθπτό ότι όςο πιο 

αυςτθρό γίνεται το κριτιριο ορατότθτασ τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι τιμζσ που λαμβάνει ο 

ςυντελεςτισ FECSMOKE. 

 

 

 

Εικόνα 36υγκριτικό διάγραμμα FECSMOKEόλων τωνκριτθρίων ορατότθτασ για το ςενάριο πυρκαγιάσ RAMP 750 για 
χρόνο εκκίνθςθσ 42 sec.Κόκκινο χρϊμα= 4m, πράςινο χρϊμα= 3.5 m, καλαςςί χρϊμα= 3m, μαφρο χρϊμα = 2.5 m. 
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Εικόνα 37Διαγράμματα TEMP, FEDCO, FEDO2, FEDINτου ςεναρίου RAMP 750 για χρόνο εκκίνθςθσ  42 s. 
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Πίνακασ 18 Πίνακασ ςτοιχείων για RAMP 750 

Σ εθθίλεζεο(s) πληειεζηήο Κξίζηκε ηηκή Υξόλνο πνπ αληέρεη ην άγεκα από ηε ζηηγκή εθθίλεζεο (s) 

0 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 50.4 

FEC SMOKE 

4 m: 1 39.9 

3.5 m: 1 39.9 

3 m: 1 39.9 

2.5 m: 1 44.1 

FED IN 0.3 298.3 

21 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 48.3 

FEC SMOKE 

4 m: 1 16.1 

3.5 m: 1 16.8 

3 m: 1 18.2 

2.5 m: 1 18.9 

FED IN 0.3 287 

42 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 36.9 

FEC SMOKE 

4 m: 1 0 

3.5 m: 1 0 

3 m: 1 0 

2.5 m: 1 0 

FED IN 0.3 278 
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Πίνακασ 19υγκριτικόσ πίνακασ ςεναρίων RAMP 700 και RAMP 750 για τα 1846 ΚW. 

Σ εθθίλεζεο(s) πληειεζηήο Κξίζηκε ηηκή 
RAMP 700 1846 KW 

Υξόλνο πνπ αληέρεη ην άγεκα από 

ηε ζηηγκή εθθίλεζεο (s) 

RAMP 750 1846 KW 

Υξόλνο πνπ αληέρεη ην άγεκα από 

ηε ζηηγκή εθθίλεζεο (s) 

0 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 50.4 50.4 

FEC SMOKE 

4 m: 1 39.9 39.9 

3.5 m: 1 39.9 39.9 

3 m: 1 39.9 39.9 

2.5 m: 1 44.1 44.1 

FED IN 0.3 - 298.3 

21 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 48.3 48.3 

FEC SMOKE 

4 m: 1 16.1 16.1 

3.5 m: 1 16.8 16.8 

3 m: 1 17.2 18.2 

2.5 m: 1 17.9 18.9 

FED IN 0.3 - 287 

42 

Θεξκνθξαζία (
o
C) 60 46.9 46.9 

FEC SMOKE 

4 m: 1 0 0 

3.5 m: 1 0 0 

3 m: 1 0 0 

2.5 m: 1 0 0 

FED IN 0.3 - 278 
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6.2.3 ύγκριςη μεταξύ των ςεναρύων RAMP 700 και RAMP 750 για τα 1846 KW. 

 

Από τον ςυγκριτικό πίνακα 19 μεταξφ των 2 αυτϊν ςεναρίων προκφπτουν τα εξισ 

ςυμπεράςματα: 

1. Για αντιςτοιχία περιπτϊςεων, οι οριακζσ τιμζσ των ςυντελεςτϊν τόςο για το ζνα όςο και για 

το άλλο ςενάριο, ξεπερνιϊνται για τον ίδιο ακριβϊσ χρόνο. Για παράδειγμα, όπωσ φαίνεται 

και ςτθν Εικόνα 41, για χρόνο εκκίνθςθσ 21 s, θ οριακι κερμοκραςία και ςτο RAMP 700 και 

ςτο RAMP 750 ξεπερνιζται ταυτόχρονα (χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι πρόκειται για τθν ίδια 

περίπτωςθ!). Αυτό είναι λογικό, αφοφ οι design HRR καμπφλεσ είναι πολφ κοντά. Μεγάλεσ 

διαφοροποιιςεισ παρατθροφνται μεταξφ των χρόνων εκκίνθςθσ. Πςο κακυςτερεί θ 

ενεργοποίθςθ του αγιματοσ, τόςο λιγότερο χρόνο μπορεί να αντζξει το άγθμα ςτα 

παράγωγα τθσ καφςθσ. Αξίηει να αναφερκεί ότι για χρόνο t=42 s το άγθμα δεν προλαβαίνει 

καν να ξεκινιςει από τθ κζςθ 1, κακόςον θ πορεία του ανακόπτεται λόγω υπζρβαςθσ τθσ 

οριακισ τιμισ του ςυντελεςτι FECSMOKE. 

2. Πςο αυςτθρότερο γίνεται το κριτιριο ορατότθτασ (τα 4 m είναι το αυςτθρότερο όλων), τόςο 

γρθγορότερα ανακόπτεται θ πορεία του αγιματοσ. 

3. Κατά  χρονικι ςειρά υπζρβαςθσ των ςυντελεςτϊν, πρϊτα ξεπερνιζται θ critical τιμι του 

FECSMOKE για όλα τα κριτιρια ορατότθτασ και ζπειτα θ critical τιμι τθσ κερμοκραςίασ. 

Τζλοσ, ο ςυντελεςτισ FEDIN (ςε περίπτωςθ βζβαια που οι υπόλοιποι ςυντελεςτζσ δεν 

λθφκοφν καν υπόψιν), ξεπερνάει τθν οριακι του τιμι για πολφ μεταγενζςτερο χρόνο.  

 

Εικόνα 38 υγκριτικό διάγραμμα εξζλιξθσ τθσ κερμοκραςίασ για χρόνο εκκίνθςθσ 21 sμεταξφ των ςεναρίων RAMP 700 
και 750 για τα 1846 ΚW. 

Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν τα αποτελζςματα των υπολοίπων ςεναρίων πυρκαγιάσ (λιφκθκε 

υπόψιν μόνο ο χρόνοσ εκκίνθςθσ 21 sec κακόςον κεωρείται ο ρεαλιςτικότεροσ), από τα οποία τα 4 

είναι διαφορετικισ εντάςεωσ το κακζνα  και θ καμπφλθ HRR του άλλου είναι μια παραλλαγι τθσ 

καμπφλθσ HRR του ςεναρίουRAMP 750- 1846 KW. Αρχικά, παρουςιάηονται τα διαγράμματα που 

προζκυψαν από το Mathematica για τθν κάκε περίπτωςθ και ςτθ ςυνζχεια μζςω τελικοφ 

ςυγκριτικοφ πίνακα και ςυγκριτικϊν διαγραμμάτων, ακολουκεί ο τελικόσ ςχολιαςμόσ των 

αποτελεςμάτων. 
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6.2.4 RAMP 750 μϋγιςτησ εντϊςεωσ 500 KW 

 

 

 

Εικόνα 39 Tιμζσ του ςυντελεςτι FECSMOKEςυναρτιςει με το χρόνο για όλα τα κριτιρια ορατότθτασ. Κόκκινο χρϊμα= 4 
m, Πράςινο χρϊμα= 3.5 m, Θαλαςςί χρϊμα= 3m, Μαφρο χρϊμα=2.5 m. 

100 200 300 400 500
ts

5

10

15

20

25

30

FEC SMOKE

67 



5 
 

 

 

Εικόνα 40Διαγράμματα ςυντελεςτϊν TEMP, FEDCO, FEDO2 και FEDINςυναρτιςει με το χρόνο για το ςενάριο RAMP 750 500 KW. 
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6.2.5 RAMP 750 μϋγιςτησ εντϊςεωσ 900 KW 

 

 

 

 

Εικόνα 41 φγκριςθ μεταξφ των τεςςάρων κριτθρίων ορατότθτασ για το ςενάριο RAMP 750 900 KW. (Κόκκινο 
χρϊμα=4m, Πράςινο χρϊμα=3.5 m, Θαλαςςί χρϊμα=3 m, Μαφρο χρϊμα=2.5 m.)
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Εικόνα 42 Διαγράμματα ςυντελεςτϊν TEMP, FEDCO, FEDO2 και FEDIN ςυναρτιςει με το χρόνο για το ςενάριο RAMP 750 900 KW. 

0 50 100 150 200 250
ts50

100

150

Celsius

0 50 100 150 200 250
ts0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

FED CO

0 50 100 150 200 250
ts0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.0010

0.0012

FED O2

0 50 100 150 200 250
ts0.02

0.04

0.06
0.08
0.10
0.12

FED IN

70 



8 
 

6.2.6 RAMP 750 1846 KW Alternative HRR 

 

 

 

Εικόνα 43Διάγραμμα του ςυντελεςτι FECSMOKEκαι των τεςςάρων κριτθρίων ορατότθτασ για το ςενάριο RAMP 750 
1846 KWAlternativeHRR. Kόκκινο χρϊμα: 4m, Πράςινο χρϊμα=3.5 m, Θαλαςςί χρϊμα=3 m, Μαφρο χρϊμα=2.5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 100 150 200
ts

10

20

30

40

FEC SMOKE

71 



9 
 

 

 

Εικόνα 44Διαγράμματα των ςυντελεςτϊν TEMP, FEDCO, FEDO2 και FEDINςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για το ςενάριο RAMP 750 1846 KWAlternative. 
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6.2.7 RAMP 750 μϋγιςτησ εντϊςεωσ 2500 KW 

 

 

Εικόνα 45υγκριτικό διάγραμμα των ςυντελεςτϊν FECSMOKEκαίτων τεςςάρων κριτθρίων ορατότθτασ για το ςενάριο 
RAMP 750 2500 KW. 
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Εικόνα 46Διαγράμματα των ςυντελεςτϊν TEMP, FEDCO, FEDO2 και FEDINςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για το ςενάριο RAMP 750 2500 KW. 
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6.3 υγκριτικϊ αποτελϋςματα για την επιβύωςη του αγόματοσ 
 

Στθν Εικόνα 50 φαίνεται θ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο ςτθ 

κζςθ του αιςκθτιρα Μ26. Αυτόσ ο αιςκθτιρασ επελζγθ διότι βρίςκεται ςτθν είςοδο του χϊρου και 

είναι ουςαςτικά το ςθμείο ςτο οποίο το άγθμα είναι ακριβϊσ ζξω από τον χϊρο. Ππωσ ιταν 

αναμενόμενο, όςο αυξάνεται θ ζνταςθ τθσ πυρκαγιάσ, τόςο αυξάνονται και οι κερμοκραςίεσ που 

αναπτφςςονται. Ακόμθ, διαφοροποιιςεισ εντοπίηονται και μεταξφ των RAMP 750 και RAMP 

750Alternative, κυρίωσ λόγω του ότι οιdesign ΗRR καμπφλεσ τουσ (Eικόνα 19) δεν είναι ίδιεσ.  

 

Εικόνα 47 Μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο ςτθ κζςθ του αιςκθτιρα Μ26. 
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Εικόνα 48 Διάγραμμα ορατότθτασ ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο για όλα τα ςενάρια πυρκαγιάσ για τον αιςκθτιρα Μ26. 

Ππωσ επίςθσ ιταν αναμενόμενο, και θ ορατότθτα επθρρεάηεται διαφορετικά από τθ 

διαφορετικότθτα τθσ ζνταςθσ τθσ πυρκαγιάσ. Για πιο ιςχυρζσ πυρκαγιζσ, θ ορατότθτα μειϊνεται 

ακόμα πιο γριγορα. 

 

Εικόνα 49 Διάγραμμα κερμοκραςίασ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για όλα τα ςενάρια για τον αιςκθτιρα Μ20. 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται θ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςυνάρτθςθ με το 

χρόνο για τον αιςκθτιρα Μ20. Αυτόσ ο αιςκθτιρασ επελζγθ διότι βρίςκεται περί το μζςο τθσ 

διαδρομισ του αγιματοσ. Επόμενο είναι, επειδι αυτόσ ο αιςκθτιρασ βρίςκεται μακρφτερα από τον 
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Μ26, οι κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται να είναι και μικρότερεσ. Και εδϊ παίηει πολφ μεγάλο 

ρόλο θ ζνταςθ τθσ πυρκαγιάσ, κακόςον για μεγαλφτερθ ζνταςθ θ κερμοκραςία αυξάνεται πολφ πιο 

γριγορα. Αντίκετα, όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 53, αφξθςθ τθσ ζνταςθσ τθσ πυρκαγιάσ προκαλεί 

μείωςθ τθσ ορατότθτασ. 

 

Εικόνα 50 Διάγραμμα που απεικονίηει τθν ορατότθτα ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο. 

 

Εικόνα 51 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο κατά τθ διαδρομι του αγιματοσ. 
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Εικόνα 52 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ διακφμανςθσ του ςυντελεςτι FECSMOKEςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο κατά τθ 
διαδρομι του αγιματοσ (ΗΜΕΙΩΗ: Λιφκθκε υπόψθ μόνο το αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ που είναι τα 4 m). 

 

Εικόνα 53 Διαγραμματικι απεικόνιςθ του ςυντελεςτι FEDINςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο κατά τθ διαδρομι του 
αγιματοσ για όλα τα ςενάρια πυρκαγιάσ. 

Τα διαγράμματα 54, 55 και 56 αφοροφν ςτθ διαδρομι του αγιματοσ. Τόςο θ κερμοκραςία, 

όςο και οι ςυντελεςτζσ FECSMOKEκαι FEDINεμφανίηουν μεγαλφτερεσ τιμζσ όςο αυξάνεται θ ζνταςθ 

τθσ πυρκαγιάσ κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. 
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Σ 

εθθίλεζεο(s) 
Μέγεζνο Κξίζηκε ηηκή 

RAMP 750 500 

KW 

Υξόλνο πνπ 

αληέρεη ην άγεκα 

από ηε ζηηγκή 

εθθίλεζεο (s) 

RAMP 750 900 

KW 

Υξόλνο πνπ 

αληέρεη ην άγεκα 

από ηε ζηηγκή 

εθθίλεζεο (s) 

RAMP 700 1846 

KW 

Υξόλνο πνπ 

αληέρεη ην άγεκα 

από ηε ζηηγκή 

εθθίλεζεο (s) 

RAMP 750 1846 

KW 

Υξόλνο πνπ 

αληέρεη ην άγεκα 

από ηε ζηηγκή 

εθθίλεζεο (s) 

RAMP 750 1846 

KWAlternative 

Υξόλνο πνπ 

αληέρεη ην άγεκα 

από ηε ζηηγκή 

εθθίλεζεο (s) 

RAMP 750 2500 

KW 

Υξόλνο πνπ 

αληέρεη ην άγεκα 

από ηε ζηηγκή 

εθθίλεζεο (s) 

21 

Θεξκνθξαζία 

(
o
C) 

60 50.4 48.3 48.3 48.3 49 46.2 

FEC SMOKE 

4 m: 1 27.3 18.9 16.1 16.1 16.8 16.1 

3.5 m: 1 27.3 18.9 16.8 16.8 16.8 16.8 

3 m: 1 27.3 18.9 17.2 18.2 16.8 16.8 

2.5 m: 1 27.3 18.9 17.9 18.9 16.8 17.5 

FED IN 0.3 - - - 287 - - 

Εικόνα 54Tελικόσ ςυγκριτικόσ πίνακασ όλων των ςεναρίων. 

 

Από τον ςυγκριτικό πίνακα τθσ Εικόνασ 57 γίνεται αντιλθπτό ότι όςο θ ζνταςθ τθσ πυρκαγιάσ αυξάνεται, τόςο μειϊνεται και θ χρονικι αντοχι του 

αγιματοσ. Ωςτόςο, επειδι οι οριακζσ τιμζσ των ςυντελεςτϊν που εξετάηονται είναι πολφ μικρότερεσ ςυγκριτικά με τισ τιμζσ των ςυντελεςτϊν που 

πραγματικά αναπτφςςονται, παρατθροφμε ότι οι αντίςτοιχεσ διαφορζσ αντοχισ του αγιματοσ μεταξφ των ςεναρίων είναι μικρζσ (με εξαίρεςθ βζβαια τθν 

περίπτωςθ RAMP 750 500 KW). 
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Κεφϊλαιο 7 – Προςομούωςη Πυρκαγιϊσ με Ενεργοπούηςη 

ςυςτόματοσ Κατϊςβεςησ 
 

7.1 Ειςαγωγό 
Στο (παρόν) κεφάλαιο 7, εξετάηεται ζνα ςενάριο κατά το οποίο, ςτο ιδθ υπάρχον 

κατάςτρωμα τοποκετείται ζνασ καταιονιςτιρασ φδατοσ ο οποίοσ βρίςκεται ακριβϊσ επάνω από το 

ςθμείο τθσ πυρκαγιάσ. Επιπρόςκετα τοποκετοφνται 2 ακόμα αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ, ζνασ 

ακριβϊσ επάνω από το ςθμείο τθσ πυρκαγιάσ και ζνασ ςε διπλανό δωμάτιο, προκειμζνου να 

εντοπιςτεί αν και εφόςον τα τοιχϊματα αντζχουν τθ κερμικι καταπόνθςθ (Εικόνα 58).  

 

 

Εικόνα 55 Θζςεισ αιςκθτιρων κερμοκραςίασ Μ29, Μ27 κακϊσ και του καταιονιςτιρα φδατοσ. 

7.2 –Σοποθϋτηςη καταιονιςτόρα 
Ρροκειμζνου να εντοπιςτεί αν θ παρουςία ενόσ καταιονιςτιρα φδατοσ κα περιόριηε τισ 

τιμζσ των ςυντελεςτϊν που προκφπτουν λόγω των παραγϊγων τθσ πυρκαγιάσ, ςτο ςενάριο RAMP 

750 2500 KWτοποκετικθκε ζνα sprinklerακριβϊσ επάνω από τθ κζςθ τθσ πυρκαγιάσ.  Ο 

ςυγκεκριμζνοσ ενεργοποιείται για κερμοκραςία 68oC και απελευκερϊνει νερό πάνω ςτθν 

πυρκαγιά. Ππωσ φαίνεται και από τα διαγράμματα 59 ζωσ και 65, θ παρουςία του καταιονιςτιρα 

μειϊνει αιςκθτά τισ τιμζσ των ςυντελεςτϊν των παραγϊγων τθσ πυρκαγιάσ. H παροχι του νεροφ 

είναι  20 gpm και ο χρόνοσ ψεκαςμοφ είναι 30 sec. 

 

Μ29, 

Καταιονιςτιρασ 

Μ27 
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Εικόνα 56 Θερμοκραςία ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο για τον αιςκθτιρα Μ26 με και χωρίσ τθν παρουςία του 
καταιονιςτιρα. 

 

Εικόνα 57 Διάγραμμα ορατότθτασ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για τον αιςκθτιρα Μ26 με και χωρίσ τθν παρουςία του 
καταιονιςτιρα. 
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Εικόνα 58 Θερμοκραςία ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο για τον αιςκθτιρα Μ20 με και χωρίσ τθν παρουςία του 
καταιονιςτιρα. 

 

 

Εικόνα 59 Ορατότθτα ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για τον αιςκθτιρα Μ20 με και χωρίσ τθν παρουςία του 
καταιονιςτιρα. 
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Εικόνα 60 κερμοκραςία ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο για τθν διαδρομι του αγιματοσ με και χωρίσ τθν παρουςία του 
καταιονιςτιρα. 

 

 

Εικόνα 61υντελεςτισFEDSMOKEγια το αυςτθρότερο κριτιριο ορατότθτασ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο κατά τθ 
διαδρομι του αγιματοσ με και χωρίσ τθν παρουςία του καταιονιςτιρα. 
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Εικόνα 62 υντελεςτισFEDINςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο κατά τθ διαδρομι του αγιματοσ με και χωρίσ τθν παρουςία 
καταιονιςτιρα. 

 

Στα διαγράμματα 66 και 67, απεικονίηεται θ κερμοκραςία ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο για 

ζναν αιςκθτιρα που βρίςκεται πάνω ακριβϊσ από τθν πυρκαγιά (Μ29) και για ζναν ο οποίοσ 

βρίςκεται ςε διπλανό χϊρο (Μ27). Αρχικά, γίνεται αντιλθπτό ότι θ μζγιςτθ κερμοκραςία που 

αναπτφςςεται είναι πολφ μικρότερθ ςυγκριτικά με το ςθμείο τιξθσ του γαλβανιςμζνου χάλυβα 

(περίπου 1500 OC) ενϊ επίςθσ θ μζγιςτθ κερμοκραςία που αναπτφςςεται ςτο άλλο δωμάτιο είναι 

περίπου το 1/3 τθσ κερμοκραςίασ που αναπτφςςεται ςτο χϊρο τθσ πυρκαγιάσ. Τζλοσ επόμενο είναι 

θ παρουςία του καταιονιςτιρα να μειϊςει ακόμα περιςςότερο τθ κερμοκραςία τόςο του 

αιςκθτιρα Μ27 όςο και του Μ29.  
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Εικόνα 63Θερμοκραςία ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο για τον αιςκθτιρα Μ27 με και χωρίσ τθν παρουςία του 
καταιονιςτιρα.  

 

Εικόνα 64κερμοκραςία ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για τον αιςκθτιρα Μ29 με και χωρίσ τθν παρουςία του 
καταιονιςτιρα. 
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Κεφϊλαιο 8–  ύνοψη - Μελλοντικϊ βόματα 
 

8.1 Ειςαγωγό 
 

Στο (παρόν) κεφάλαιο 8, παρατίκενται μια ςφνοψθ των όςων αναλφκθκαν ςτθν παροφςα 

μεταπτυχιακι εργαςία κακϊσ και προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα και πικανζσ ςχεδιαςτικζσ 

αλλαγζσ. 

8.2 ύνοψη 

 Αρχικά, ςτο Μζροσ 1 τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ζγινε μια αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ πυρκαγιάσ, όπου γίνεται περιγραφι κεμάτων όπωσ είναι τα ςυςτατικά τθσ, οι 

τρόποι καταπολζμθςισ τθσ κ.ο.κ. Εν ςυνεχεία πραγματοποιικθκε ςφγκριςθ των κανονιςμϊν του 

Κεφαλαίου ΙΙ-2 τθσ SOLAS που αφορά ςτθν πυραςφάλεια ςτα επιβατικά πλοία και των όςων 

ιςχφουν ςε μια φρεγάτα του πολεμικοφ ναυτικοφ όπου διαπιςτϊκθκε τελικά ότι το εν λόγω πλοίο 

τουσ πλθροί ςε αρκετά μεγάλο ποςοςτό. Κατόπιν ςτο Μζροσ 2, γίνεται μια γενικι περιγραφι των 

μοντζλων προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ που υπάρχουν ςιμερα και μια ειδικότερθ για τον 

προςομοιωτι FDS που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα εργαςία. Γίνεται αναλυτικι περιγραφι των 

ςυνκθκϊν προςομοίωςθσ και διεξάγονται ζξι διαφορετικά ςενάρια πυρκαγιάσ. Οι διαφορζσ μεταξφ 

των ςεναρίων αφοροφν ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ τθσ πυρκαγιάσ, τον χρόνο που αυτι εμφανίηεται, τουσ 

διαφορετικοφσ χρόνουσ ενεργοποίθςθσ του αγιματοσ κ.ο.κ. Ρροκφπτει ότι, όςο αυξάνεται θ ζνταςθ 

τθσ πυρκαγιάσ και όςο κακυςτερεί θ ενεργοποίθςθ του αγιματοσ, τόςο λιγότερο χρόνο αντζχει το 

άγθμα μζςα ςτον χϊρο. Τζλοσ, θ τοποκζτθςθ ενόσ καταιονιςτιρα φδατοσ ακριβϊσ πάνω από το 

ςθμείο τθσ πυρκαγιάσ, μειϊνει κατά πολφ τισ τιμζσ των παραγϊγων τθσ καφςθσ. 

8.3 Προτϊςεισ ϋρευνασ - χεδιαςτικϋσ αλλαγϋσ 

 

Από τα ςυμπεράςματα τθσ παραγράφου 6.2, ζγινε αντιλθπτό ότι ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για 

ζνα άγθμα αντιμετϊπιςθσ ςε ζνα πολεμικό πλοίο τφπου φρεγάτασ δεν είναι τόςο οι βλαβερζσ 

ουςίεσ που ειςπνζει το προςωπικό του αγιματοσ μζχρι να φτάςει ςτον χϊρο, αλλά ο καπνόσ, που 

περιορίηει τθν ορατότθτα, και θ κερμοκραςία. Επίςθσ, όςο νωρίτερα αντιδράςει το άγθμα ςτθν 

ανακοίνωςθ για ςυμβάν πυρκαγιάσ από το μεγαφωνικό ςφςτθμα, τόςο αυξάνεται θ πικανότθτα  

κατάςβεςθσ αλλά και θ ίδια θ επιβίωςθ του αγιματοσ. Στο πλαίςιο αυτό, οι προτάςεισ για 

μελλοντικι ζρευνα είναι οι εξισ: 

 Εφόςον το πλοίο ιδθ ζχει ζνα επαρκζσ δίκτυο πυρκαγιάσ το οποίο μάλιςτα εξυπθρετείται 

από 9 αντλίεσ μεγάλθσ παροχισ, προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ δικτφου ςωλθνϊςεων το 

οποίο να φζρει καλαςςινό νερό το οποίο να εκτείνεται ςε όλο το μικοσ του πλοίου και να 

ζχει πάνω του ςποραδικά τοποκετθμζνουσ καταιονιςτιρεσ (sprinklers). Άλλωςτε, όπωσ 

εξετάςτθκε και ςτο Κεφάλαιο 7, θ παρουςία ενόσ και μόνο καταιονιςτιρα μειϊνει 

δραματικά τισ τιμζσ των ςυντελεςτϊν των παραγϊγων τθσ καφςθσ. Ο ζλεγχοσ αυτϊν κα 

μπορεί να πραγματοποιείται από το κζντρο ελζγχου πλοίου, το οποίο, όπωσ αναφζρκθκε 

ςτο Κεφάλαιο 2, είναι μόνιμα επανδρωμζνο. Ζτςι, ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ μικρισ 

εκτάςεωσ, κα γίνεται ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ με αποτζλεςμα άμεςθ 
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κατάςβεςθ. Ωςτόςο, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ ςυμβάντοσ μεγάλθσ πυρκαγιάσ, ο 

περιοδικόσ ψεκαςμόσ νεροφ μπορεί να περιορίςει τον καπνό και να μειϊςει τθ 

κερμοκραςία και κατ’ επζκταςθ να διευκολφνει τθ διζλευςθ του αγιματοσ προσ τον 

εκάςτοτε χϊρο. Να ςθμειωκεί όμωσ, ότι το άγθμα ενόςω βρίςκεται ςε χϊρο υψθλϊν 

κερμοκραςιϊν δεν κα πρζπει να βρζχεται ςυνεχϊσ, διότι λόγω των υψθλϊν κερμοκραςιϊν, 

το νερό που ζχει πζςει πάνω ςτο δζρμα εξατμίηεται προκαλϊντασ ςοβαρά εγκαφματα.  

 Η τοποκζτθςθ ενόσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ παρακολοφκθςθσ με κάμερεσ ςε καίρια ςθμεία 

μπορεί να βοθκιςει ακόμα περιςςότερο. Αφενόσ, κα εξετάηεται πλζον και οπτικά για το αν 

το θχθτικό ςιμα ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ είναι αλθκζσ και 

αφετζρου κα μποροφμε να ζχουμε ηωτικζσ πλθροφορίεσ για τθν πυρκαγιά προτοφ καν 

φτάςει το άγθμα ςτον χϊρο. Οι πλθροφορίεσ αφοροφν ςτον  τφπο τθσ πυρκαγιάσ (ςτερεϊν, 

υγρϊν καυςίμων κ.ο.κ.), τθν ζκταςι τθσ, τισ βλάβεσ που ζχει προξενιςει ςτο χϊρο (λιϊςιμο 

κλιμάκων, βλάβθ ςε μθχανιματα κ.ο.κ.), τθ κζςθ τθσ κ.ο.κ. Τζλοσ, ςε περίπτωςθ 

τοποκζτθςθσ ενόσ δικτφου όπωσ αυτό που αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, ο 

χειριςμόσ των καταιονιςτιρων κα γίνει αςφαλζςτεροσ, αφοφ μζςα από τισ κάμερεσ κα 

μπορεί να προςδιορίηεται πολφ εφκολα θ κζςθ του αγιματοσ.  
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