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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήθηκε η επίδραση της 
θερµικής ισχύος, του υλικού των τοιχωµάτων και πρότυπων 
καµπυλών θερµοκρασίας – χρόνου στα θερµικά και ροϊκά 
χαρακτηριστικά της φωτιάς σε διαµέρισµα. Για το σκοπό αυτό 
πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 11 πειράµατα µε χρήση πειραµατικής 
διάταξης διαµερίσµατος µικρής κλίµακας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
9705, κλίµακας 1/3, το οποίο κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο 
Ετερογενών Μειγµάτων και Συστηµάτων Καύσης. Χρησιµοποιήθηκαν 
µετρητικά όργανα, κατάλληλα τοποθετηµένα σε διάφορες θέσεις στο 
εσωτερικό του πυροδιαµερίσµατος, στο άνοιγµα και στο εσωτερικό 
των τοιχωµάτων (75 θερµοστοιχεία, 4 δικατευθυντικοί µετρητές 
ταχύτητας, 2 σωλήνες pitot-static, 3 µετρητές ροής θερµότητας, 2 
ψηφιακά παροχόµετρα, 1 αναλυτής καυσαερίων και 1 µετρητής 
παροχής καυσαερίων). Οι µετρητικές διατάξεις συνδέθηκαν έπειτα µε 
κατάλληλο τρόπο µε Η/Υ για την καταγραφή, επεξεργασία και την 
αξιολόγηση των πειραµατικών τιµών. Μελετήθηκαν τέσσερα 
διαφορετικά επίπεδα ισχύος (34kW, 68 kW, 102 kW και 136 kW), δύο 
διαφορετικά υλικά τοιχωµάτων (πυράντοχη γυψοσανίδα, σανίδα 
πυριτικού ασβεστίου) και µία πρότυπη καµπύλη θερµοκρασίας – 
χρόνου (ISO 834) προκειµένου να µελετηθεί πώς ο κάθε ένας από 
αυτούς τους παράγοντες επηρεάζει τελικά τα χαρακτηριστικά της 
φλόγας. Στη συνέχεια, οι πειραµατικές τιµές της θερµοκρασίας 
καυσαερίων, της ταχύτητας και παροχής µάζας στο άνοιγµα 
συγκρίθηκαν µε υπολογιστικές τιµές µε τη χρήση εµπειρικών σχέσεων 
από τη βιβλιογραφία και αξιολογήθηκε η ακρίβεια τους. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis the influence of thermal power, wall material and 
standard temperature-time curves on the thermal and flow 
characteristics of a compartment fire was studied. For this purpose, 
a total of 11 experiments were carried out using a 1/3 scale 
experimental compartment of the standard ISO 9705 compartment, 
which was constructed in the Laboratory of Heterogeneous Mixtures 
and Combustion Systems. Measuring instruments were used, suitably 
positioned at various locations inside the fire compartment, at the 
opening and inside the walls (75 thermocouples, 4 bi-directional 
velocity probes, 2 Pitot - static tubes, 3 heat flow meters, 2 digital 
flow meters, 1 exhaust gas analyser and 1 exhaust gas flow meter). 
The measuring devices were connected to a computer for recording, 
processing and evaluation of the experimental values. Four different 
constant power levels (34kW, 68 kW, 102 kW and 136 kW), two 
different wall materials (fire-resistant plasterboard, calcium silicate 
board) and a standard temperature-time curve (ISO 834) were 
studied in order to investigate how each of these factors ultimately 
affects the flame characteristics. The experimental values of gas 
temperature, velocity and mass flow rate at the opening were 
compared against predictions of relevant fire safety engineering 
correlations from the literature and their accuracy was evaluated.  



 

10 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
 

Σύµβολο Μέγεθος Μονάδες 

A Εµβαδόν διατοµής m2 

Ar Εµβαδόν δαπέδου m2 

Ao Εµβαδόν ανοίγµατος m2 

AT 
Συνολική εσωτερική επιφάνεια του 

πυροδιαµερίσµατος 
m2 

Aduct Διατοµή αγωγού καυσαερίων m2 

ΒΤ Συστηµατική πηγή σφάλµατος - 

Cd Συντελεστής εκροής - 

cp Ειδική θερµοχωρητικότητα J/kg·K 

E Ευαισθησία µετρητή ροής θερµότητας m2·Volt/kW 

ECO 
Εκλυόµενη θερµότητα ανά µονάδα µάζας 
καταναλισκόµενου µονοξειδίου του 

άνθρακα 
J/kg 

ECO2 
Εκλυόµενη θερµότητα ανά µονάδα µάζας 
καταναλισκόµενου διοξειδίου του άνθρακα 

J/kg 

EO2 
Εκλυόµενη θερµότητα ανά µονάδα µάζας 

καταναλισκόµενου οξυγόνου 
J/kg 

F Δύναµη N 

FL Πυκνότητα πυροθερµικού φορτίου MJ/m2 

g Επιτάχυνση της βαρύτητας m/s2 

hk 
Ενεργός συντελεστής µεταφοράς 

θερµότητας 
kW/m2·K 

hTC 
Συντελεστής µεταφοράς θερµότητας µέσω 

συναγωγής 
W/m2/K 

HD 
Ύψος δέσµης καυσαερίων στο εσωτερικό 

του πυροδιαµερίσµατος 
m 

HN Ύψος ουδέτερου επιπέδου στο άνοιγµα m 

Ho Ύψος ανοίγµατος m 

Hu Κατώτερη θερµογόνος δύναµη kJ/kg 
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k Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας W/m2·K 

kp Σταθερά του αισθητήρα µέτρησης πίεσης m 

l Κλίµακα µήκους m 

lm Κλίµακα µήκους µοντέλου m 

lp Κλίµακα µήκους πρωτότυπου m 

Li 
Συνολική απόσταση από το θερµοστοιχείο 

ενδιαφέροντος 
m 

Ma Μοριακή µάζα αέρα kg/kmol 

MO2 Μοριακή µάζα οξυγόνου kg/kmol 

 Παροχή µάζας αέρα καύσης kg/s 

 Παροχή µάζας προϊόντων καύσης kg/s 

 Παροχή µάζας καυσίµου kg/s 

 Παροχή µάζας καυσαερίων kg/s 

N Δείγµα - 

Nu Αριθµός Nusselt - 

p Πίεση Pa 

Pr Αριθµός Prandtl - 

ps Τάση ατµών Pa 

 Θερµική ισχύς W 

 Μέγιστη θερµική ισχύς W 

 Θερµορροή W/m2 

 Συνολική θερµορροή W/m2 

 Θερµορροή λόγω συναγωγής W/m2 

 Θερµορροή λόγω ακτινοβολίας W/m2 

qloss Ρυθµός απωλειών θερµότητας W 

R Παγκόσµια σταθερά αερίων J/mol 

r 
Στοιχειοµετρικός λόγος µάζας καυσίµου 

αέρα 
- 

am!

em!

fuelm!

gm!

Q!

maxQ!

''q!

netq¢¢!

convq¢¢!

radq¢¢!
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r Συντελεστής χαλάρωσης - 

Re Αδιάστατος αριθµός Reynolds - 

RFRf Μέγιστη ανηγµένη θερµορροή στο δάπεδο W/m2 

RH Σχετική υγρασία του αέρα - 

S Επιφάνεια ελέγχου m2 

ST Τυχαία πηγή σφάλµατος - 

t Χρόνος s 

ta 
Xρόνος έως την επίτευξη ρυθµού έκλυσης 

θερµότητας 1 MW 
s 

tmax 
Χρόνος έως την επίτευξη µέγιστου ρυθµού 

έκλυσης θερµότητας 
s 

tp Χρόνος θερµικής διείσδυσης s 

t70% 
Χρόνος επίτευξης 70% της διάρκειας 

φωτιάς σε διαµέρισµα 
s 

t100% 
Χρόνος επίτευξης 100% της διάρκειας 

φωτιάς σε διαµέρισµα 
s 

t* Τροποποιηµένος χρόνος s 

tmax* 
Τροποποιηµένος χρόνος έως την επίτευξη 

µέγιστου ρυθµού έκλυσης θερµότητας 
s 

Ta Θερµοκρασία αέρα K 

Tb Θερµοκρασία βρασµού oC 

Tex Θερµοκρασίας εκτεθειµένης επιφάνειας K 

Tg Θερµοκρασία δέσµης καυσαερίων K 

Tg,up 
Θερµοκρασία ανώτερων στρωµάτων 

καυσαερίων 
K 

Tout 
Θερµοκρασία καυσαερίων εξερχόµενων 

από το άνοιγµα 
K 

Ts Θερµοκρασία επιφάνειας K 

TTC Μετρούµενη θερµοκρασία θερµοστοιχείου K 

Tun Θερµοκρασία µη εκτεθειµένης επιφάνειας K 

T¥ Θερµοκρασία περιβάλλοντος K 
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Tg* 
Θερµοκρασία καυσαερίων για µηδενικές 
θερµικές απώλειες από το άνοιγµα του 

διαµερίσµατος 
K 

Ua Ταχύτητα αέρα στο άνοιγµα m/s 

Ua1 
Ταχύτητα αέρα στο άνω τµήµα του 

άνοιγµατος 
m/s 

Ua2 
Ταχύτητα αέρα στο κάτω τµήµα του 

άνοιγµατος 
m/s 

Ug Ταχύτητα καυσαερίων στο άνοιγµα m/s 

UASME Ολικό σφάλµα κατά ASME - 

Vi Ταχύτητα διάχυσης m/s2 

V Παροχή όγκου καυσαερίων m3/s 

Wi Συντελεστής στάθµισης - 

Wo Πλάτος ανοίγµατος m 

Ws Aξονικό έργο W 

x 
Απόσταση κατά τον άξονα µήκους του 

πυροδιαµερίσµατος 
mm 

 Πραγµατικό γραµµοµοριακό κλάσµα 
υδρατµών στον αέρα καύσης 

- 

 Πραγµατικό γραµµοµοριακό κλάσµα 
διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα καύσης 

- 

 Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα 
οξυγόνου στον αέρα καύσης 

- 

 Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα 
οξυγόνου στα καυσαέρια 

- 

 
Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα 

διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα καύσης 
- 

 Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα 
διοξειδίου του άνθρακα στα καυσαέρια 

- 

 Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα 
µονοξειδίου του άνθρακα στα καυσαέρια 

- 

Xi Τιµή µέτρησης - 

 Μέση τιµή του δείγµατος - 

y 
Απόσταση κατά τον άξονα πλάτους του 

πυροδιαµερίσµατος 
mm 

2

a
H OX

2

a
COX

a

2

A
OX

e

2

A
OX

a

2

A
OX

e

2

A
OX

eA
COX

X
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Κλάσµα µάζας του οξυγόνου στον αέρα 

καύσης 
- 

 Κλάσµα µάζας του οξυγόνου στα προϊόντα 
της καύσης 

- 

z 
Απόσταση κατά τον άξονα ύψους του 

πυροδιαµερίσµατος 
- 

α Συντελεστής ογκοµετρικής µεταβολής - 

δ Πάχος τοιχωµάτων διαµερίσµατος m 

Δhc Θερµότητα καύσης J/kg 

ΔLi 
Απόσταση ευθείας διαδροµής µεταξύ 
θερµοστοιχείου ενδιαφέροντος και 

θερµοστοιχείου i 
m 

Δp Διαφορά πίεσης Pa 

εTC Συντελεστής εκποµπής θερµοστοιχείου - 

µ Δυναµική συνεκτικότητα Pa·s 

ν Κινηµατική συνεκτικότητα m/s2 

ρ Πυκνότητα υλικού τοιχωµάτων kg/m3 

ρ¥ Πυκνότητα αέρα περιβάλλοντος kg/m3 

ρa Πυκνότητα αέρα περιβάλλοντος kg/m3 

ρg Πυκνότητα καυσαερίων kg/m3 

σ Σταθερά Boltzmann W/m2K4 

σx Τυπική απόκλιση µέσης τιµής - 

τ Διατµητική τάση Pa 

φ Συντελεστής διαµόρφωσης - 

 

 

  

2

a
OY

2

e
OY
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Φωτιά σε διαµέρισµα 
 

Οι φωτιές σε κλειστό χώρο αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως 
φωτιές διαµερισµάτων (compartment fires) και περιγράφουν την 
ανεξέλεγκτη καύση σε οποιοδήποτε χώρο πεπερασµένων διαστάσεων 
(Σχήµα 1.1). Ο χώρος αυτός ονοµάζεται και διαµέρισµα ή 
πυροδιαµέρισµα (compartment) και τα χαρακτηριστικά του 
καθορίζουν την παροχή αέρα και το θερµικό περιβάλλον της φωτιάς 
(Quintiere, 2006). Ένα πυροδιαµέρισµα περιλαµβάνει όχι µόνο απλές 
διαµορφώσεις δωµατίων, όπως για παράδειγµα κτίρια διαµερισµάτων, 
αλλά και πολύπλοκα κτίρια, όπως θέατρα, εµπορικά κέντρα και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Η µελέτη των φωτιών κλειστού χώρου 
περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τέσσερις επιστηµονικούς τοµείς: τη 
δυναµική των ρευστών, τη µεταφορά θερµότητας, τη συµπεριφορά 
των καυσίµων και τη συµπεριφορά των υλικών. Στόχος της είναι η 
κατανόηση των θερµικών και ροϊκών φαινοµένων της φωτιάς σε 
διαµέρισµα και µε απώτερο σκοπό την πρόληψη και την αντιµετώπιση 
της σε πραγµατικό επίπεδο. 

 

 

Σχήµα 1.1: Φωτιά σε διαµέρισµα, Colton Fire Department (2022) 
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1.1.1 Στατιστικά στοιχεία 
 

Στην Ελλάδα, υπεύθυνο για την καταγραφή και τη δηµοσιοποίηση των 
πυρκαγιών είναι το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος. Σύµφωνα µε τη 
βάση δεδοµένων του Πυροσβεστικού Σώµατος, Hellenic Fire Service 
(2022): Αστικά Συµβάντα, τις χρονολογίες 2014 έως και 2020 
καταγράφηκαν 120.908 πυρκαγιές, από τις οποίες 35.417 σε 
εσωτερικούς χώρους, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.2.  

 

Σχήµα 1.2: Ποσοστό συνολικών δελτίων πυρκαγιάς αστικών 
συµβάντων για τις χρονολογίας 2014-2020 

 

Παρόλο που ο αριθµός των πυρκαγιών ακολουθεί µία µικρή ανοδική 
πορεία ανά τα έτη, οι φωτιές σε διαµέρισµα έχουν σχετικά σταθερή 
διακύµανση (Σχήµα 1.3). Παρόλα αυτά, το ποσοστό των 
θανατηφόρων πυρκαγιών σε διαµέρισµα παραµένει χρονικά σταθερό 
και ανέρχεται σε 90% των συνολικών θανατηφόρων συµβάντων, 
όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.4. Σηµαντική αύξηση (270%) 
παρουσιάστηκε το έτος 2020 στον αριθµό των θανατηφόρων 
πυρκαγιών σε σχέση µε το µέσο όρο των ετών 2014 – 2019. 

??e?s t?? ?? ???
21%

??? te????? ?? ???
79%
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Σχήµα 1.3: Διακύµανση αριθµού φωτιών σε διαµέρισµα και 
εξωτερικών χώρων την περίοδο 2014-2020. 

 

Σχήµα 1.4: Διακύµανση θανατηφόρων πυρκαγιών την περίοδο 
2014-2020. 
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Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι ο αριθµός των συνολικών φωτιών σε 
διαµέρισµα, κατά την περίοδο Οκτώβριο – Μάρτιο, είναι κατά µέσο όρο 
υψηλότερος κατά 115% σε σχέση µε την περίοδο Απρίλιο – 
Σεπτέµβριο (Σχήµα 1.5). Αυτό πιθανώς να οφείλεται στη χρήση 
τζακιών και ηλεκτρικών συσκευών θέρµανσης, οι οποίες φέρουν 
αυξηµένους κινδύνους για ανάπτυξη φωτιάς σε κλειστούς χώρους. 
Εποµένως, καθίσταται αντιληπτό ότι, παρόλο που οι δασικές πυρκαγιές 
µαστίζουν την Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, οι φωτιές σε 
διαµέρισµα ευθύνονται για το µεγαλύτερο µέρος των θανάτων σε 
ετήσια βάση. 

 

Σχήµα 1.5: Μέσος όρος φωτιών σε διαµέρισµα ανά περιόδους Απρ-
Σεπτ και Οκτ-Μαρτ για τα έτη 2014 έως 2020. 

 

1.1.2 Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Η φωτιά σε διαµέρισµα αποτελείται από δύο βασικά στάδια, το στάδιο 
πριν (pre-flashover) και το στάδιο µετά (post-flashover) την καθολική 
ανάφλεξη (flashover), όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1.6. 
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Σχήµα 1.6: Στάδια ανάπτυξης φλόγας 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, οι θερµοκρασίες εντός του 
διαµερίσµατος είναι σχετικά χαµηλές και δεν αποτελούν απειλή για τα 
δοµικά στοιχεία, ενώ κύριο µέληµα, σε πραγµατικές συνθήκες, 
αποτελεί η διάσωση των ανθρώπινων ζωών και η εκκένωση του 
κτιρίου. Τα χαρακτηριστικά της φωτιάς καθορίζονται από την 
ποσότητα των πυρολυτικών αερίων της καύσιµης ύλης και η φωτιά 
έχει συνήθως χαρακτηριστικά υπερ-αεριζόµενης φωτιάς (fuel 
controlled). Εφόσον υπάρχει επαρκής ποσότητα καυσίµου και 
οξειδωτικού µέσου, η φωτιά µπορεί να εξελιχθεί από αναπτυσσόµενη 
σε πλήρως αναπτυγµένη (fully developed fire). Η µετάβαση αυτή 
περιγράφεται ως καθολική ανάφλεξη (flashover). 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου µετά την καθολική ανάφλεξη, η φωτιά 
αποκτά τη µέγιστη θερµική ισχύ της, άµεσα εξαρτώµενη από τη 
διαθέσιµη ποσότητα του αέρα και συνήθως χαρακτηρίζεται ως υπο-
αεριζόµενη (ventilation controlled). Κατά το στάδιο της πλήρως 
αναπτυγµένης φωτιάς, οι αναπτυσσόµενες υψηλές θερµοκρασίες 
αποτελούν άµεση απειλή για την αντοχή των φερόντων δοµικών 
στοιχείων του κτιρίου. Για το λόγο αυτό, σε αυτό το στάδιο το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη µελέτη της αντοχής των δοµικών 
υλικών του διαµερίσµατος, µε κύριο στόχο την αποφυγή κατάρρευσης 
κατά τη διάρκεια της φωτιάς. 
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1.1.3 Παράµετροι επίδρασης 
 

Το είδος, η ποσότητα και η τοποθεσία των καύσιµων υλών εντός του 
διαµερίσµατος, η γεωµετρία του χώρου και των ανοιγµάτων, οι 
φυσικές ιδιότητες των δοµικών υλικών και η αρχική εστία της φωτιάς 
επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό: 

• Το ρυθµό εξάπλωσης της φωτιάς 
• Το µέγιστο ρυθµό καύσης 
• Τη διάρκεια της φωτιάς 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η πειραµατική 
µελέτη των ροϊκών και θερµικών χαρακτηριστικών φωτιάς σε 
διαµέρισµα κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Μελετάται ο τρόπος µε 
τον οποίο η θερµική ισχύς της φωτιάς και το υλικό των τοιχωµάτων 
του πυροδιαµερίσµατος επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της φλόγας. 
Πραγµατοποιείται παραµετρική µελέτη κατά την οποία µεταβάλλοντας 
τους προαναφερθέντες παράγοντες εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά 
µε τις θερµοκρασίες εντός του διαµερίσµατος, των τοιχωµάτων και του 
ανοίγµατος. Μελετάται επίσης η θερµορροή στα τοιχώµατα, οι 
ταχύτητες αερίων στο άνοιγµα καθώς και ο ρυθµός έκλυσης 
θερµότητας.  Επιπλέον, πραγµατοποιείται πειραµατική προσοµοίωση, 
µε σύστηµα αυτόµατου ελέγχου, της πρότυπης καµπύλης ISO 834. Οι 
µετρήσεις βασικών µεγεθών της φωτιάς (π.χ. θερµοκρασία, ταχύτητα) 
συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα εµπειρικών συσχετίσεων και 
εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την ακρίβεια µε την οποία οι 
τελευταίες περιγράφουν τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα σε µία 
φωτιά σε διαµέρισµα.  
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2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
 

2.1 Φυσικά φαινόµενα 
 

2.1.1 Αναπτυσσόµενο ροϊκό πεδίο 
 

Το Σχήµα 2.1 απεικονίζει τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού ροϊκού 
πεδίου σε ένα πυροδιαµέρισµα στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά. 

 

 

Σχήµα 2.1: Τυπικό ροϊκό πεδίο φωτιάς σε πυροδιαµέρισµα 

 

Η φωτιά σε διαµέρισµα διακρίνεται σε τέσσερα στάδια (A,B,C,D) µε 
κριτήριο τη ροή καυσαερίων και αέρα µέσω των ανοιγµάτων, όπως 
φαίνεται και στο Σχήµα 2.2. 

Κατά το πρώτο στάδιο (Α), τα θερµά καυσαέρια που παράγονται από 
τη φωτιά στο εσωτερικό του διαµερίσµατος κινούνται προς τα πάνω 
λόγω της θερµικής άνωσης, διότι η πυκνότητα των θερµών 
καυσαερίων είναι µικρότερη από αυτήν του περιβάλλοντος 
ψυχρότερου αέρα. Όταν τα καυσαέρια φτάσουν στην οροφή, 
αλλάζουν κατεύθυνση και αρχίζουν να κινούνται ακτινικά, 
δηµιουργώντας ένα θερµό στρώµα καυσαερίων ακριβώς κάτω από την 
οροφή (ceiling jet). 
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Σχήµα 2.2: Στάδια εξέλιξης ροϊκού πεδίου φωτιάς σε διαµέρισµα 

 

Εάν δεν υπάρχει κάποιο άνοιγµα από το οποίο µπορούν να διαφύγουν 
τα καυσαέρια, το πάχος του θερµού στρώµατος καυσαερίων αυξάνεται 
συνεχώς, µε αποτέλεσµα η βάση του να διευρύνεται προς τα κάτω. Σε 
αυτή την περίπτωση υπάρχει υψηλή πιθανότητα σβέσης. 

Εάν υπάρχει κάποιο άνοιγµα στο διαµέρισµα στο οποίο εκδηλώνεται η 
φωτιά, τα θερµά καυσαέρια κατά το δεύτερο στάδιο (B) ξεκινούν να 
διαφεύγουν από την επάνω πλευρά του ανοίγµατος. 

Στη συνέχεια, κατά το τρίτο στάδιο (C), φρέσκος αέρας εισέρχεται από 
την κάτω πλευρά του ανοίγµατος και στο ύψος διαχωρισµού των δύο 
στρωµάτων, θερµών καυσαερίων και ψυχρού αέρα, στο άνοιγµα 
δηµιουργείται ένα ουδέτερο επίπεδο (neutral plane) όπου η διαφορά 
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πίεσης είναι µηδενική. Λόγω της θερµικής άνωσης εµφανίζεται το 
φαινόµενο της θερµικής διαστρωµάτωσης (stratification).  

Κατά το τέταρτο στάδιο (D), η δέσµη θερµών καυσαερίων 
καταλαµβάνει την οροφή και ο ψυχρός αέρας το κάτω µέρος του 
διαµερίσµατος. Ανάµεσα στο άνω θερµό στρώµα και το κάτω ψυχρό 
στρώµα αναπτύσσεται ροή µε έντονη ανακυκλοφορία. Η µετάβαση 
από το τρίτο στο τέταρτο στάδιο ονοµάζεται και καθολική ανάφλεξη 
(flashover).  

Η ροή µέσω ενός ανοίγµατος και, κατ’ επέκταση, η ταχύτητα  του 
αέριου µίγµατος καθορίζεται από τη διαφορά πιέσεων εκατέρωθεν του 
ανοίγµατος. Η ροή έχει πάντα κατεύθυνση από την περιοχή υψηλής 
πίεσης προς την περιοχή χαµηλής πίεσης. Οι διαφορές πίεσης που 
παρατηρούνται κατά τη φωτιά σε διαµέρισµα οφείλονται κυρίως σε 
τρεις λόγους: 

 

• Διαφορά πίεσης λόγω θερµικής διαστολής των 
καυσαερίων. Η θέρµανση ενός αερίου προκαλεί τη θερµική 
διαστολή του. Σε ένα κλειστό διαµέρισµα, το γεγονός αυτό 
οδηγεί στην αύξηση της πίεσης σε επίπεδα υψηλότερα της 
ατµοσφαιρικής. 

• Διαφορά πίεσης λόγω θερµικής άνωσης. Η µεταβολή της 
θερµοκρασίας ενός αερίου προκαλεί την µεταβολή της 
πυκνότητάς του, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση διαφοράς πίεσης 
µεταξύ της θερµής (άνω) και της ψυχρής (κάτω) πλευράς του. 

• Διαφορά πίεσης λόγω διαφοράς θερµοκρασίας. Οι 
διαφορετικές θερµοκρασίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό του 
διαµερίσµατος οδηγούν στην εµφάνιση διαφοράς πίεσης µεταξύ 
των δύο πλευρών του ανοίγµατος. 

 

Με στόχο την επίλυση των βασικών εξισώσεων διατήρησης σε ένα 
κλειστό χώρο χρησιµοποιούνται δύο µοντέλα ζωνών, το διζωνικό 
µοντέλο που αντιστοιχεί στο στάδιο πριν την καθολική ανάφλεξη (pre-
flashover fire) και το µονοζωνικό µοντέλο που αντιστοιχεί στο στάδιο 
της πλήρους αναπτυγµένης φωτιάς (fully developed fire). 

 

Διζωνικό µοντέλο: Το πυροδιαµέρισµα χωρίζεται σε δύο ζώνες όπως 
φαίνεται και στο Σχήµα 2.3.  
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• την άνω πλευρά, όπου υπάρχει η δέσµη οροφής θερµών 
καυσαερίων 

• την κάτω πλευρά, την ζώνη εισερχόµενου ψυχρού αέρα. 
 

 

Σχήµα 2.3: Διζωνικό µοντέλο κατά την περίοδο προ καθολικής 
ανάφλεξης σε πυροδιαµέρισµα 

 

Μονοζωνικό µοντέλο: Το διαµέρισµα χωρίζεται σε µία ζώνη (Σχήµα 
2.4) καθώς θεωρείται ότι η δέσµη οροφής θερµών καυσαερίων 
καταλαµβάνει ολόκληρο το εσωτερικό του πυροδιαµερίσµατος. Τα 
αέρια που ρέουν εντός και εκτός του διαµερίσµατος µέσω του 
ανοίγµατος οφείλονται στις διαφορές της υδροστατικής πίεσης µεταξύ 
του εσωτερικού περιβάλλοντος και του εξωτερικού αέρα. Η αντίδραση 
µεταξύ του αέριου καυσίµου και του εισερχόµενου αέρα γίνεται 
απείρως γρήγορα. 

 

 

Σχήµα 2.4: Μονοζωνικό µοντέλο κατά το στάδιο πλήρους 
ανεπτυγµένης φωτιάς 
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2.1.2 Αναπτυσσόµενο θερµικό πεδίο 
 

Σχήµα 2.5: Στάδια ανάπτυξης φωτιάς σε διαµέρισµα µε κριτήριο την 
θερµοκρασία. 

 

Συνήθως οι φωτιές σε διαµερίσµατα µελετώνται µε κριτήριο τις 
θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του διαµερίσµατος 
συναρτήσει του χρόνου και ταξινοµούνται σε πέντε στάδια σύµφωνα 
µε τους Walton et al. (2016), το στάδιο ανάφλεξης, στάδιο ανάπτυξης, 
την καθολική ανάφλεξη, στάδιο πλήρους ανεπτυγµένης φωτιάς και το 
στάδιο απόσβεσης. Στο Σχήµα 2.5 απεικονίζεται µία εξιδανικευµένη 
µεταβολή της θερµοκρασίας σε συνάρτηση µε το χρόνο σε µία τυπική 
φωτιά σε διαµέρισµα. Τα στάδια είναι τα εξής: 

 

i. Στάδιο ανάφλεξης (ignition) : Η ανάπτυξη της φωτιάς σε 
διαµέρισµα εκκινεί κατά το στάδιο ανάφλεξης (ignition). Η 
θερµοκρασία ανάφλεξης - αυτανάφλεξης καθώς και η περιοχή 
αναφλεξιµότητας του καύσιµου υλικού εντός του διαµερίσµατος 
καθορίζουν την ύπαρξη της ανάφλεξης. 

 

ii. Στάδιο ανάπτυξης της φωτιάς (growth stage) ή στάδιο 
πριν την καθολική ανάφλεξη (pre-flashover) :  Κατά τη 
διάρκεια του σταδίου αυτού, η µέση θερµοκρασία εντός του 
διαµερίσµατος είναι σχετικά χαµηλή. Ωστόσο, οι θερµοκρασίες 
κοντά στην οροφή αποκτούν υψηλές τιµές σε γρήγορο χρονικό 
διάστηµα. Η φλόγα αυξάνεται σε µέγεθος και αναπτύσσεται 
δέσµη καυσαερίων στην οροφή, τα οποία εξέρχονται από το 
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πάνω µέρος του ανοίγµατος. Τα χαρακτηριστικά της φωτιάς 
καθορίζονται από την ποσότητα των πυρολυτικών αερίων της 
καύσιµης ύλης και η φωτιά συνήθως χαρακτηρίζεται ως υπερ-
αεριζόµενη (fuel controlled). Σε αυτό το σηµείο υπάρχουν τρία 
πιθανά σενάρια εξέλιξης της φωτιάς: 

 

• Η φωτιά σβένει, χωρίς την περαιτέρω καύση άλλων 
καύσιµων υλικών, ειδικά στην περίπτωση που η έναυση 
γίνεται σε αποµονωµένη καύσιµη ύλη. 

• Εάν υπάρχει ανεπαρκής αερισµός, είναι δυνατόν να 
παρατηρηθεί σβέση ή καύση µε πολύ αργό ρυθµό ανάλογα 
την διαθέσιµη ποσότητα οξυγόνου. 

• Σε συνθήκες επαρκούς αερισµού, η φωτιά µπορεί να 
εξαπλωθεί σε ολόκληρο το διαµέρισµα, µε την ανάφλεξη 
όλων των καύσιµων υλών (flashover). 

 

iii. Καθολική ανάφλεξη (flashover) : Στην περίπτωση του 
τρίτου σεναρίου πραγµατοποιείται απότοµη ανάφλεξη της 
εκτεθειµένης επιφάνειας όλων των καύσιµων υλών που 
βρίσκονται στο εσωτερικό του διαµερίσµατος. Η εµφάνιση της 
καθολικής ανάφλεξης (flashover) οφείλεται κυρίως στην 
θερµική ακτινοβολία από το θερµό στρώµα καυσαερίων στην 
οροφή προς την άκαυστη ύλη. Το φαινόµενο αυτό συνοδεύεται 
από την απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας, ρυθµού έκλυσης 
θερµότητας και παραγωγής καυσαερίων. Συνήθως, η καθολική 
ανάφλεξη αποτελεί και την µετάβαση από υπερ-αεριζόµενη (fuel 
controlled) σε υπο-αεριζόµενη (ventilation controlled) φωτιά. 
Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που το καύσιµο είναι 
περιορισµένο και το διαµέρισµα υπερ-αερίζεται, όποτε και η 
φωτιά παραµένει υπερ-αεριζόµενη (fuel controlled). 

 

iv. Στάδιο πλήρως ανεπτυγµένης φωτιάς (fully developed 
fire) : Σε αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται ο µέγιστος ρυθµός 
έκλυσης θερµότητας (Heat Release Rate) και η µέγιστη 
θερµοκρασία αερίου (τυπικά 700-1200 oC). Γίνεται ανάφλεξη 
όλων των καύσιµων υλών στο διαµέρισµα και οι φλόγες µπορεί 
να εξέλθουν από τα ανοίγµατα του. Η διάρκεια του σταδίου 
αυτού εξαρτάται από την διαθέσιµη ποσότητα καυσίµου και 
οξυγόνου, την γεωµετρία του χώρου καθώς και την αντοχή των 
δοµικών υλικών του διαµερίσµατος. 
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v. Στάδιο απόσβεσης (decay) : Κατά αυτό το στάδιο, ο ρυθµός 
καύσης µειώνεται σταδιακά λόγω εξάντλησης του καυσίµου. Η 
καύση µπορεί να συνεχιστεί σε µικρή ένταση για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, διατηρώντας υψηλές θερµοκρασίες στο διαµέρισµα. 
Η φωτιά µπορεί να µετατραπεί σε υπερ-αεριζόµενη (fuel 
controlled) λόγω της µείωσης του διαθέσιµου καυσίµου. 

 

Σε µία φωτιά σε διαµέρισµα η αναπτυσσόµενη φλόγα µεταφέρει 
θερµότητα σε γειτονικές επιφάνειες (τοιχώµατα, οροφή, άλλα στερεά 
σώµατα εντός του διαµερίσµατος) κυρίως µέσω της συναγωγής και 
της ακτινοβολίας. Η θερµική ακτινοβολία παίζει κυρίαρχο ρόλο στην 
διαµόρφωση του θερµικού πεδίου και επηρεάζεται από την γεωµετρική 
διάταξη του χώρου, τα σωµατίδια αιθάλης (καπνού), την θερµοκρασία 
καθώς και από το είδος των επιφανειών. Πηγές θερµικής ακτινοβολίας 
σε µια τυπική φωτιά σε διαµέρισµα είναι η φλόγα, τα θερµά καυσαέρια 
και οι θερµές επιφάνειες (τοιχώµατα, καύσιµες ύλες).  

 

2.2 Πρότυπες καµπύλες 
 

2.2.1 Φυσική φωτιά 
 

Μία τυπική φωτιά σε διαµέρισµα µπορεί να περιγράφει ποιοτικά σε 
πέντε βασικά στάδια, όπως αναφέρθηκαν και στην Παράγραφο 2.1.2. 
Ωστόσο, η εξέλιξη των θερµικών και ροϊκών φαινοµένων µίας 
πραγµατικής – φυσικής φωτιά µπορεί να είναι απρόβλεπτη. Σε 
ερευνητικό επίπεδο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την 
µοντελοποίηση των φυσικών φωτιών, π.χ. Feasey and Buchanan 
(2002), Ma and Mäkeläinen (2000) και Barnett (2002), οι οποίες 
έχουν µικρό εύρος εφαρµογής λόγω της φύσης των πειραµατικών 
αποτελεσµάτων τους.  

Με σκοπό τον έλεγχο όλων των πιθανών σεναρίων µίας τυπικής φωτιά 
σε διαµέρισµα και την δοκιµή της αντοχής δοµικών υλικών στην 
φωτιά, έχουν δηµιουργηθεί διάφορες «πρότυπες» καµπύλες θερµικής 
ισχύος-χρόνου και θερµοκρασίας – χρόνου. Οι καµπύλες αυτές έχουν 
ως βάση ένα σύνολο πειραµατικών δοκιµών από τις οποίες, µε κάποιες 
παραδοχές, έχουν προκύψει οι σχετικοί εµπειρικοί τύποι. 
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2.2.2 Καµπύλη ISO 834 
 

Η ανάγκη για την ανάπτυξη κατασκευών ανθεκτικών στη φωτιά ώθησε 
τους ερευνητές να συλλέξουν δεδοµένα από ένα σύνολο πυρκαγιών 
µε σκοπό τον ορισµό µιας µεθοδολογίας για τη δοκιµή διαφόρων 
στοιχείων κατασκευής σε τυπικές συνθήκες φωτιάς. Έτσι 
δηµιουργήθηκε το πρότυπο ISO 834 στις αρχές του 1930. Στα πλαίσια 
του προτύπου αυτού δηµιουργήθηκε και η πρότυπη καµπύλη ISO 834 
(Σχήµα 2.6), θερµοκρασίας - χρόνου  (Τ – t), η οποία αναφέρεται στο 
στάδιο πλήρους ανεπτυγµένης φωτιάς (post flashover fire) και 
εκφράζεται µέσω της εµπειρικής Εξίσωσης (2.1), όπου Tg (oC) η 
θερµοκρασία και t (min) ο χρόνος. 

 

   (2.1) 

 

Σχήµα 2.6: Καµπύλη ISO 834 

 

Η καµπύλη ISO 834 δεν λαµβάνει υπόψη την φάση απόσβεσης, την 
γεωµετρία του διαµερίσµατος και των ανοιγµάτων, το καύσιµο καθώς 
και τις ιδιότητες των τοιχωµάτων. Δεδοµένου ότι η θερµοκρασία 
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Διέγραψε: (2.1)
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ακολουθεί συνεχώς µία ανοδική πορεία, η καµπύλη φαίνεται να 
αποτελεί µία ασφαλή µέθοδο για τον προσδιορισµό όλων των πιθανών 
σεναρίων σε φωτιές σε συνήθεις κατασκευές. Ωστόσο, σύµφωνα µε 
τους Zehlfuss and Hosser (2006), πειραµατικές µελέτες έχουν δείξει 
ότι η µέγιστη θερµοκρασία µιας φυσικής φωτιάς µπορεί να ξεπεράσει 
την αντίστοιχη της ISO 834 για µικρά χρονικά διαστήµατα, όπως 
φαίνεται στο Σχηµα 2.7. 

 

Σχήµα 2.7: Σύγκριση φυσικών φωτιών µε την καµπύλη ISO 834, 
Zehlfuss and Hosser (2006) 

 

2.2.3 Καµπύλες Ευρωκώδικα 
 

Η επανεξέταση της µεθοδολογίας για την αντίσταση κατασκευών στη 
φωτιά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε µε τη δηµοσίευση 
του προτύπου Eurocode 1: Actions on Structures – Part 1-2 
(EN1991:1-2, 2002). Στα πλαίσια αυτού του προτύπου 
δηµιουργήθηκαν διάφορες πρότυπες καµπύλες, οι οποίες χωρίζονται 
σε καµπύλες θερµικής ισχύος συναρτήσει του χρόνου (Q – t) και 
καµπύλες θερµοκρασίας συναρτήσει του χρόνου (T – t). Για την 
µελέτη της φωτιάς σε διαµέρισµα παρουσιάζονται δύο καµπύλες, η 
καµπύλη θερµικής ισχύος – χρόνου (Q - t) και η παραµετρική καµπύλη 
θερµοκρασίας χρόνου (Τ – t) όπως φαίνονται στα Σχήµατα 2.8 και 2.9 
αντίστοιχα. 
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2.2.3.1 Καµπύλη θερµικής ισχύος – χρόνου (Q – t) 
 

Η καµπύλη θερµικής ισχύος – χρόνου (Παράρτηµα Ε, EN 1991-1-2, 
2002) περιγράφει την εξέλιξη του ρυθµού έκλυσης θερµότητας (Heat 
Release Rate) και χωρίζεται σε τρία µέρη, καθένα από τα οποία 
αναφέρεται στα τρία βασικά στάδια (στάδιο ανάπτυξης, στάδιο πλήρως 
ανεπτυγµένης φωτιάς και στάδιο απόσβεσης) µιας τυπικής φωτιάς σε 
διαµέρισµα: 

 

Σχήµα 2.8: Καµπύλη θερµικής ισχύος – χρόνου (Παράρτηµα Ε, EN 
1991-1-2, 2002) 

 

1) Κατά το στάδιο ανάπτυξης (t<tmax) ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας 
ακολουθεί παραβολική πορεία και υπολογίζεται από την Eξίσωση (2.2)
. 

    (2.2) 

Όπου: 

• : Ρυθµός έκλυσης θερµότητας 
• t (s): Χρόνος  
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Διέγραψε: (2.2)
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• ta (s): Xρόνος έως την επίτευξη ρυθµού έκλυσης θερµότητας 1 
MW (Πίνακας 2.1) 

 

Πίνακας 2.1: Ρυθµός ανάπτυξης φωτιάς και µέγιστη ανηγµένη 
θερµορροή για διαφορετικές χρήσεις κλειστών χώρων,  χρόνου 

(Παράρτηµα Ε, EN 1991-1-2, 2002) 

Χρήση   
Κατοικία 300 250.000 
Νοσοκοµείο 300 250.000 
Ξενοδοχείο 300 250.000 
Βιβλιοθήκη 150 500.000 
Γραφείο 300 250.000 
Σχολική αίθουσα 300 250.000 
Εµπορικό κέντρο 150 250.000 
Θέατρο 150 500.000 

 

2) Στο δεύτερο στάδιο (tmax < t < t70%), όπου η φωτιά είναι πλήρως 
ανεπτυγµένη, η θερµική ισχύς προσδιορίζεται µέσω της Eξίσωσης 
(2.3). 

 

     (2.3) 

 

Η µεταβλητή και υπολογίζεται από την Eξίσωση (2.4): 

 

          (2.4) 

 

Όπου: 

• RFRf (W/m2): Μέγιστη ανηγµένη θερµορροή στο δάπεδο 
• Af (m2): Εµβαδόν δαπέδου 
• tmax (s) : Χρόνος έως την επίτευξη µέγιστου ρυθµού έκλυσης 
θερµότητας, οποίος υπολογίζεται από την Εξίσωση (2.5). 

 

at (s)
2

fRFR (W /m )

maxQ=Q! !

maxQ!

max f fQ RFR A= ×!

Διέγραψε: (2.3)

Διέγραψε: (2.5)
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    (2.5) 

 

3) Στο στάδιο απόσβεσης (t > t70%) η καµπύλη της θερµικής ισχύος 
ακολουθεί γραµµική πορεία και υπολογίζεται από την Eξίσωση (2.6): 

 

   (2.6) 

Όπου: 

• : Χρόνος έως την κατανάλωση του 70% του 

πυροθερµικού φορτίου 
• : Χρόνος έως την πλήρη κατανάλωση του πυροθερµικού 

φορτίου 
 

2.2.3.2 Παραµετρική καµπύλη θερµοκρασίας – χρόνου (T – t) 
 

Οι Magnusson et al. (1970) δηµοσίευσαν µία σειρά καµπυλών 
θερµοκρασίας – χρόνου, οι οποίες περιγράφουν την εξέλιξη της 
θερµοκρασίας στις φυσικές φωτιές στο πλαίσιο των αρχών διατήρησης 
της µάζας και της ενέργειας. Οι καµπύλες αυτές, γνωστές και ως 
Swedish Curves, αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για την παραµετρική 
καµπύλη θερµοκρασίας – χρόνου που αναλύεται στο Παράρτηµα Α 
(Annex A) του πρότυπου EN 1991-1-2 (2002). Η καµπύλη διακρίνεται 
σε δύο µέρη (Σχήµα 2.9), το στάδιο θέρµανσης (πλήρως 
ανεπτυγµένης φωτιάς) και αυτό της ψύξης (απόσβεσης). 

 

max
max a 6t Q= t

10

!

max
100%

70% 100%

QQ= (t - t )
t - t

!
!

70%t (s)

100%t (s)

Διέγραψε: (2.6)
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Σχήµα 2.9: Παραµετρική καµπύλη θερµοκρασίας – χρόνου για τρεις 
διαφορετικούς συντελεστές ανοίγµατος Ο. 

 

• Κατά το στάδιο θέρµανσης (t < tmax), η καµπύλη περιγράφεται 
από την Eξίσωση (2.7): 

 

(2.7) 

 

Η µεταβλητή t* (hr) συµβολίζει τον τροποποιηµένο χρόνο και 
υπολογίζεται από την Eξίσωση (2.8): 

   (2.8) 

Όπου: 

Ø : Συνολικό εµβαδόν ανοιγµάτων 

Ø : Συνολικό εµβαδόν των εσωτερικών επιφανειών 

Ø : Μέσο ύψος ανοιγµάτων 

Ø : Πυκνότητα των τοιχωµάτων  

Ø :Θερµική συναγωγιµότητα τοιχωµάτων 
Ø : Ειδική θερµοχωρητικότητα τοιχωµάτων 

 

( )* * *-0,2t -1,7t -19t
gT =20+1325 1- 0,324 e - 0,204 e - 0,472 e× × × ×

2
* 8 o o

2
t p

A Ht = 8,41 10
A ρkc

×
× ×

×

2
οΑ (m )

2
tΑ (m )

οΗ (m)
3ρ(kg /m )

k(W /m K)×

pc (J / kg K)×

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Μορφοποίησε: Ελληνικά



2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 34 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

• Η µέγιστη θερµοκρασία καυσαερίων Tg,max η οποία επιτυγχάνεται 
τη χρονική στιγµή t = tmax, υπολογίζεται από την Εξίσωση (2.9): 
 

(2.9) 

 

Όπου  είναι ο τροποποιηµένος χρόνος επίτευξης της µέγιστης 

θερµοκρασίας, ο οποίος υπολογίζεται από την Εξίσωση (2.10):  

 

   (2.10) 

 

Όπου:  η πυκνότητα πυροθερµικού φορτίου ανηγµένη 

στην  

 

• Η καµπύλη στη συνέχεια ακολουθεί γραµµική πτωτική πορεία, η 
οποία περιγράφεται σύµφωνα µε την Εξίσωση (2.11). 

 

    (2.11) 

 

H παραµετρική καµπύλη θερµοκρασίας – χρόνου, σε ορισµένες 
περιπτώσεις (Schleich et al., 2000) παρέχει µία µη ρεαλιστική αύξηση 
και µείωση της θερµοκρασίας. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφερθεί 
ότι η παραµετρική καµπύλη θεµροκρασίας – χρόνου (Παράρτηµα Α, 
EN 1991-1-2, 2002) δεν έχει χρονική σχέση µε την καµπύλη θερµικής 
ισχύος – χρόνου (Παράρτηµα Ε, EN 1991-1-2, 2002), καθώς η 
επίτευξη µέγιστης θερµοκρασίας µπορεί να διαφέρει σηµαντικά όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 2.10 (Zehfuss and Hosser, 2006). 

 

( )* * *
max max max
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''
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Διέγραψε: (2.9)

Διέγραψε: (2.10)

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Μορφοποίησε: Ελληνικά, Χωρίς ορθογραφικό ή
γραμματικό έλεγχο

Διέγραψε: 2

Μορφοποίησε: Ελληνικά, Χωρίς ορθογραφικό ή
γραμματικό έλεγχο

Διέγραψε: 11
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Σχήµα 2.10: Σύγκριση φυσικής φωτιάς µε τις καµπύλες του 
Ευρωκώδικα 1-Μέρος 1-2, Zehlfuss and Hosser (2006). 

 

2.3 Νόµοι οµοιότητας 
 

Οι φωτιές που εκδηλώνονται σε κτίρια, συµβαίνουν σε φυσική 
κλίµακα, συνεπώς οι πειραµατικές δοκιµές σε κλίµακα 1:1 (µεγάλης 
κλίµακας) αποφέρουν περισσότερο αληθοφανή αποτελέσµατα όσον 
αφορά την εκτίµηση του θερµικού και ροϊκού πεδίου µιας φωτιάς σε 
διαµέρισµα. Ωστόσο, τα πειράµατα µεγάλης κλίµακας έχουν υψηλό 
κόστος, χρόνο εκτέλεσης και εγκυµονούν κινδύνους. Για τους 
παραπάνω λόγους, η µελέτη των φαινοµένων αυτών σε συστήµατα 
υπό κλίµακα µε ελεγχόµενες συνθήκες αποτελεί όλο και συχνότερο 
φαινόµενο στην ερευνητική κοινότητα. Οι πειραµατικές δοκιµές υπο 
κλίµακα µπορούν να δώσουν µία αρκετά καλή εικόνα για τους 
µηχανισµούς και τη συµπεριφορά της φωτιάς ακόµα και αν δεν 
εξαχθούν ακριβή ποσοτικά αποτελέσµατα.  

Η µεθοδολογία για τη µοντελοποίηση των φαινοµένων φωτιάς 
αναλύεται από τον Quintiere (2006), ο οποίος σύµφωνα µε την θεωρία 
των Π του Buckingham, εξάγει από τις εξισώσεις διατήρησης 
αδιάστατες οµάδες. Με αυτές τις αδιάστατες οµάδες (µεταβλητές) 
µπορούν να δηµιουργηθούν προσεγγιστικές σχέσεις, µε τη χρήση 
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νόµων και ισολογισµών ενέργειας, µε στόχο τη διευκόλυνση της 
µοντελοποίησης της φωτιάς και των φαινόµενων που την αποτελούν. 
Η διαδικασία της µοντελοποίησης χρησιµοποιείται σε πολλές 
περιπτώσεις (π.χ. συστήµατα πυρασφάλειας) παρόλο που η οµοιότητα 
δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτική, καθώς είναι αδύνατο να 
διατηρηθούν σταθερές όλες οι παράµετροι των Π. 

Οι αδιάστατες οµάδες που εφαρµόζονται στα φαινόµενα της φωτιάς, 
δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας τις διαστατές µορφές των 
εξισώσεων διατήρησης. Η πυκνότητα θεωρείται σταθερή, ρ∞, χωρίς 
καµία απώλεια σε γενικά πλαίσια, εκτός από τον όρο της άνωσης. Οι 
παράµετροι κανονικοποίησης για τις µεταβλητές συµβολίζονται ως ()*. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι κανονικοποιηµένοι παράγοντες δεν 
αποτελούν το φυσικό ισοδύναµο της αντίστοιχης µεταβλητής, π.χ. x/l 
όπου το l είναι το γεωµετρικό µήκος. Κατά αυτόν τον τρόπο εξάγονται 
οι οµάδες Π και οι αδιάστατες µεταβλητές διατηρούνται, π.χ. 

 , . Αφού προκύψουν οι οµάδες {Π}i εξετάζεται η 
χρήση τους σε διάφορες συσχετίσεις, και η χρησιµότητά τους σε 
εφαρµογές µοντελοποίησης µικρής κλίµακας. 

 

2.3.1 Οµοιότητα διαστάσεων  
 

Βασική επιδίωξη στις πειραµατικές δοκιµές υπό κλίµακα είναι η 
διατήρηση της θερµοκρασίας σε όµοια σηµεία κατά την ανάλυση σε 
γεωµετρικά όµοια συστήµατα. Οι διαστάσεις ενός όµοιου σηµείου 
(x,y,z) αποτελούν µία ανεξάρτητη µεταβλητή και η αδιαστατοποίηση 
τους γίνεται µέσω της Εξίσωσης (2.12): 

 

        (2.12)  

όπου πρακτικά ισχύει:  

 

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας, Εξίσωση (2.22), αν όλες οι 
απώλειες θερµότητας θεωρηθούν ανάλογες του l5/2, τότε για τη 
θερµοκρασία ισχύει Τ~l0. Αυτό υποδεικνύει πως η θερµοκρασία είναι 
ανεξάρτητη από τις φυσικές διαστάσεις της κλίµακας και δεν 
επηρεάζεται από αυτή. 

û = u / u* x̂ = x / l *

xx̂
l

=

x l!

Διέγραψε: (2.12)

Διέγραψε: (2.22)
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Διατήρηση της µάζας 

 

Ο ρυθµός ροής µάζας δίνεται από την Εξίσωση (2.13) και απεικονίζεται 
στο Σχήµα 2.11. 

 

       (2.13) 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιφάνεια Α προσδιορίζεται µε βάση τη µονάδα 
κλίµακας l, ως A~l2 και ο όγκος, οµοίως, ως V~l3. 

 

 

Σχήµα 2.11: Ρυθµός ροής της µάζας 

 

2.3.2 Οµοιότητα χρόνου 
 

Η µεταβλητή του χρόνου αποτελεί µία ανεξάρτητη µεταβλητή όπως 
και η µεταβλητή του µήκους. 

 

Διατήρηση της ορµής 

 

Η διατήρηση της ορµής, ή αλλιώς ο 2ος Νόµος του Νεύτωνα, 
εφαρµόζεται σε ένα σωµατίδιο ή σε ένα σταθερό σύνολο σωµατιδίων, 
που καλείται σύστηµα. Η ταχύτητα ορίζεται πάντα σε σχέση µε ένα 

m=ρuA!
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σταθερό ή αδρανειακό επίπεδο αναφοράς. Ισχύει λοιπόν η Εξίσωση 
(2.14), όπου F είναι το διανυσµατικό σύνολο των δυνάµεων που 
ασκούνται στο σύστηµα και u η ταχύτητα του συστήµατος. 

 

          (2.14) 

 

Ο 2ος Νόµος του Νεύτωνα, µε βάση έναν ορισµένο όγκο ελέγχου (CV) 
και ορίζοντας ως ux την συνιστώσα της ταχύτητας κατά τον άξονα x, 
εφαρµόζεται µέσω της Εξίσωσης (2.15): 

 

  (2.15) 

 

Στο Σχήµα 2.12 απεικονίζεται ο όγκος ελέγχου µε τις δυνάµεις του 
βάρους ρgV και τις διατµητικές δυνάµεις τS που ασκούνται στο ρευστό. 

 

 

Σχήµα 2.12: Διατήρηση της ορµής 

 

Με την εισαγωγή των δυνάµεων αυτών και της πίεσης, η σχέση για τη 
διατήρηση της ορµής κατά τον κάθετο άξονα εκφράζεται από την 
Εξίσωση (2.16). 

 

d(mu)F =
dt

x x x
cv cs

dF = ρu dV+ ρu n(u -W)dS
dtå òòò òò

Διέγραψε: (2.14)

Διέγραψε: (2.15)

Διέγραψε: (2.16)
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   (2.16)  

 

Η σχέση µεταξύ των όρων της Εξίσωσης (2.16) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την κανονικοποίηση παραµέτρων. Η Εξίσωση 
(2.17) εκφράζει τη συσχέτιση της ροής της ορµής µε την ανωστική 
δύναµη. 

 

      (2.17) 

 

Από το νόµο των τέλειων αερίων υπό σταθερή πίεση προκύπτει η 
Εξίσωση (2.18). 

 

    (2.18) 

 

Εποµένως, αντικαθιστώντας την Εξίσωση (2.18) στην Εξίσωση (2.17), 
προκύπτει η Εξίσωση (2.19): 

 

      (2.19) 

 

Ένας κατάλληλος παράγοντας κανονικοποίησης για την ταχύτητα 
υπολογίζεται από την Εξίσωση (2.20): 

 

        (2.20) 

 

Οµοίως, εξισώνοντας τον όρο της ορµής µε την άνωση προκύπτει η 
χρονοκλίµακα, η οποία δίνεται από την Εξίσωση (2.21): 

 

S
duρV +mu (ρ -ρ)gV +pA+ τ
dt ¥

! "

2 2 3ρu l (ρ -ρ)gl¥!
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*u = gl

Διέγραψε: (2.19)

Μορφοποίησε: Ελληνικά, Χωρίς ορθογραφικό ή
γραμματικό έλεγχο

Διέγραψε: 2

Μορφοποίησε: Ελληνικά, Χωρίς ορθογραφικό ή
γραμματικό έλεγχο

Διέγραψε: 19

Διέγραψε: (2.21)
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    (2.21) 

 

2.3.3 Οµοιότητα θερµικής ισχύος 
 

Εξίσωση της ενέργειας 

 

Για την εξαγωγή της αδιάστατης οµάδας του ρυθµού έκλυσης 
θερµότητας χρησιµοποιείται η εξίσωση ενέργειας στην οποία 
λαµβάνουν µέρος διαδικασίες όπως η καύση, η µεταφορά θερµότητας 
κ.α. Το Σχήµα 2.13 αποτελεί τη βάση των φυσικών και χηµικών 
διεργασιών που λαµβάνονται υπόψη. Η παροχή µάζας περιλαµβάνει 
καύσιµο (F), οξυγόνο (O2), νερό (l), υδρατµούς (g) και 
εξαναγκασµένη ροή (fan). Η χηµική ενέργεια ή η θερµική ισχύς της 
φωτιάς συµβολίζεται ως  και οι απώλειες θερµότητας ως . Μία 
γενική έκφραση της διατήρησης της ενέργειας σε έναν όγκο ελέγχου 
δίνεται στην Εξίσωση (2.22). 

 

(2.22) 

 

Όπου: 

• : Η ταχύτητα του µίγµατος  

• : Η ταχύτητα στην επιφάνεια του όγκου ελέγχου  

• : Οι ταχύτητες διάχυσης  

• : Η θερµορροή ανά µονάδα εµβαδού  

• :Παροχή µάζας του καυσίµου που καταναλώνεται 

ανά µονάδα όγκου 
• : Η θερµογόνος δύναµη 

• :Το αξονικό έργο και το έργο λόγω διάτµησης 
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Διέγραψε: (2.22)
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• : Η ειδική θερµοχωρητικότητα 

 

 

Σχήµα 2.13: Διατήρηση της ενέργειας 

 

Μία σειρά από απλουστεύσεις καθιστούν την Εξίσωση (2.22) πιο 
πρακτική και εύχρηστη στις διάφορες εφαρµογές. Για σταθερή τιµή 
της ειδικής θερµοχωρητικότητας για όλα τα συστατικά, ανεξάρτητη 
της θερµοκρασίας, για τέλειο αέριο και για οµοιόµορφη ροή στην 
επιφάνεια του όγκου ελέγχου η Εξίσωση (2.22) λαµβάνει τη µορφή 
της Εξίσωσης (2.23). 

 

  (2.23) 

 

Η εξίσωση διατήρησης της µάζας, Εξίσωση (2.13), 
πολλαπλασιαζόµενη µε το γινόµενο δίνει την Εξίσωση (2.24): 

 

   (2.24) 

 

Αφαιρώντας την Εξίσωση (2.24) από την Εξίσωση (2.23) προκύπτει 
τελικά η Εξίσωση (2.25): 
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Διέγραψε: (2.22)

Διέγραψε: (2.22)

Διέγραψε: (2.23)
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  (2.25) 

 

Η T θεωρείται οµοιόµορφη θερµοκρασία στον όγκο ελέγχου. Η 
ανάπτυξη των κύριων εξισώσεων που διέπουν τα µοντέλα ζώνης σε 
φαινόµενα φωτιάς εντός διαµερίσµατος, βασίζονται στις 
προαναφερθείσες παραδοχές. Με βάση την Εξίσωση (2.25), για την 
κανονικοποίηση των παραµέτρων χρησιµοποιείται η Εξίσωση (2.26): 

 

       (2.26) 

 

Ο τελευταίος όρος αντιστοιχεί στο ρυθµό ενέργειας που απαιτείται για 
την εξάτµιση των σταγονιδίων νερού. Συσχετίζοντας τον όρο ενέργεια 
(ρυθµός ενθαλπίας) µε τη θερµική ισχύ, προκύπτει µία αδιάστατη 
οµάδα Π, η οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη µε το σύµβολο  ή 
αριθµός Zukoski και δίνεται από την Εξίσωση (2.27): 

 

      (2.27) 

 

Όπου το  βασίζεται στη µονάδα µήκους l. 
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Διέγραψε: (2.25)

Διέγραψε: (2.26)

Διέγραψε: (2.27)
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

3.1 Πειραµατικές µελέτες 
 

Η µελέτη της φωτιάς σε διαµέρισµα ξεκίνησε την δεκαετία του 1960, 
µε την δεκαετία του 1980 να αποτελεί την αρχή του έντονου 
ενδιαφέροντος ερευνητών. Η µελέτη των ροϊκών και θερµικών 
φαινοµένων της φωτιάς σε διαµέρισµα σε κλίµακα 1:1 είναι 
προτιµότερη. Ωστόσο, η µελέτη της φωτιάς σε διαµέρισµα υπό κλίµακα 
την καθιστά πιο προσιτή σε ένα µεγαλύτερο πλήθος ερευνητών. 

 

3.1.1 Μελέτες µεγάλης κλίµακας 
 

Σχήµα 3.1: Απεικόνιση κατάρρευσης στοίβας ξύλινων δοκιµίων 
(Moinuddin et al., 2011). 

 

Οι πειραµατικές δοκιµές πραγµατικής κλίµακας αποτελούν τον 
ιδανικότερο τρόπο προσοµοίωσης µίας φωτιάς σε διαµέρισµα. Οι 
διαστάσεις των διαµερισµάτων επιλέγονται ανάλογα την φύση των 
πειραµατικών δοκιµών. Όταν το καύσιµο που χρησιµοποιείται είναι 
αέριο (τεχνητή φωτιά µε καυστήρα) τότε συνήθως επιλέγεται η 
γεωµετρία του διαµερίσµατος του προτύπου ISO 9705 (ISO 9705-1, 
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2016), π.χ. Bryant (2009), Bryant and Mulholland (2008). Σε 
περιπτώσεις όπου το καύσιµο είναι ξύλινα δοκίµια και άλλη καύσιµη 
ύλη, κατασκευάζονται διαµερίσµατα µε µεγαλύτερες διαστάσεις 
(Hopkin et al., 2011), µε σκοπό την αποφυγή σεναρίων όπως στο 
Σχήµα 3.1, µε περισσότερους από έναν ορόφους (Wald et al., 2009) 
ή µε περισσότερα από ένα δωµάτια στο ίδιο επίπεδο όπως τα πειράµατα 
των Poulsen et al. (2013) και Melcher et al. (2016). 

 

3.1.1.1 Μελέτες τεχνητής φωτιάς (χρήση καυστήρα) σε µεγάλη 
κλίµακα 
 

Ένα πλήθος µελετητών χρησιµοποίησαν αέρια καύσιµα για τους 
πειραµατικές δοκιµές φωτιάς. Στα πειράµατα αυτά το αέριο καύσιµο 
διοχετεύεται στο διαµέρισµα µε σταθερή παροχή και κατ’ επέκταση η 
ισχύς της φωτιάς είναι σταθερή. Φωτιές µε υψηλότερο ρυθµό έκλυσης 
θερµότητας (HRR) αναπτύσσουν µεγαλύτερες θερµοκρασίες αερίου 
µείγµατος, ανοίγµατος και τοιχωµάτων σύµφωνα τους Dembsey et al. 
(1995), Steckler et al. (1982), Sjöström et al. (2016) (Σχήµα 3.2) και 
µεγαλύτερες ταχύτητες στο άνοιγµα σύµφωνα µε τον Bryant (2009, 
2011). 

 

Σχήµα 3.2: Μετρούµενες θερµοκρασίες κοντά στην εκτεθειµένη 
επιφάνεια ενός πλαϊνού τοιχώµατος για 500kW (αριστερά) και 

1000kW (δεξιά), (Sjöström et al., 2016). 

 

Η επίδραση της θέσης του καυστήρα εξερευνήθηκε από τους Dembsey 
et al. (1995), οι οποίοι βρήκαν πως η θέση του καυστήρα επηρεάζει 
τις θερµοκρασίες οροφής (ceiling jet temperatures) και τους 
συντελεστές συναγωγής και ακτινοβολίας αλλά οι θερµοκρασίες των 
εκτεθειµένων στη φλόγα επιφανειών µένουν ανεπηρέαστες (Sjöström 
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et al.,2016). Η θέση του καυστήρα επηρεάζει την παροχή µάζας 
εισερχόµενου αέρα στο διαµέρισµα σύµφωνα µε Steckler et al. 
(1982).  

 

3.1.1.2 Μελέτες φυσικής φωτιάς σε µεγάλη κλίµακα 
 

Οι “φυσικές” φωτιές αναφέρονται συνήθως στην φυσική ή 
υποβοηθούµενη ανεξέλεγκτη καύση υγρών ή στερεών καυσίµων, η 
οποία οδηγεί σε χρονικά µεταβαλλόµενη εξέλιξη της θερµικής ισχύος 
της φωτιάς. Το καύσιµο σε τέτοιες φωτιές µπορεί να είναι µία υγρή 
κηλίδα υγρού καυσίµου (pool fires), στοίβες ξύλου (wood crib fires) ή 
οποιοδήποτε άλλο στερεό υλικό. 

Σύµφωνα µε τους Himoto et al. (2009), Hwang (2011), Lock et al. 
(2008) και Parkes (2008) η θέση πηγής της φωτιάς και ο διαµοιρασµός 
του καυσίµου δεν επηρεάζει τον ρυθµό έκλυσης θερµότητας (Heat 
Release Rate - HRR) πράγµα που οι Poulsen et al. (2012) και 
Moinuddin et al. (2011) δεν επιβεβαιώνουν για µεγαλύτερης ισχύος 
φωτιές. Οι Himoto et al. (2009), Hwang (2011), Parkes (2008) και 
Lock et al. (2008) συµπεραίνουν επιπλέον ότι η θέση της φωτιάς 
επηρεάζει τον ρυθµό κατανάλωσης καυσίµου, τις εκποµπές 
µονοξειδίου του άνθρακα (CO) εξωτερικά του διαµερίσµατος, τον λόγο 
αερισµού και τον βαθµό απόδοσης της καύσης. Οι τελευταίοι 
αναφέρουν ότι ο τύπος των καυσίµων επηρεάζει την θερµοκρασία στο 
διαµέρισµα (Σχήµα 3.3).  
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Σχήµα 3.3: Θερµοκρασίες διαµερίσµατος συναρτήσει του ρυθµού 
έκλυσης θερµότητας για διάφορους τύπους καυσίµων. 

 

Ο Parkes (2008), Lock et al. (2008), Hwang et al. (2010) δείχνουν 
ότι ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας (ΡΕΘ) επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό 
από τον συντελεστή αερισµού, πράγµα που απορρίπτει ο Chow 
(2013). Οι Parkes (2008) και Hwang et al. (2010) αναλύουν ότι το 
σχήµα της φλόγας, ο ρυθµός κατανάλωσης καυσίµου, οι θερµοκρασίες 
αερίου καθώς και οι συνθήκες µετά την καθολική ανάφλεξη 
εξαρτώνται από το συντελεστή ανοίγµατος.  

 

3.1.2 Μελέτες µικρής κλίµακας 
 

Η µελέτη των φαινοµένων φωτιάς υπο κλίµακα σε ένα εργαστήριο 
είναι ικανή να δώσει µία επαρκή εικόνα για τους µηχανισµούς και τη 
συµπεριφορά του συστήµατος ακόµα και αν δεν εξαχθούν ακριβή 
ποσοτικά αποτελέσµατα (Quintiere, 1989). Οι Li and Hertzberg (2015) 
πραγµατοποίησαν πειράµατα σε κλίµακες 1/2 και 1/3,5 του 
διαµερίσµατος ISO 9705. Παρατήρησαν ότι οι µετρούµενες 
θερµοκρασίες τοιχωµάτων, θερµορροή (Σχήµα 3.4), ταχύτητες και 
συγκεντρώσεις των αερίων στο διαµέρισµα είναι υψηλότερες στις 
πειραµατικές δοκιµές υπό κλίµακα.  
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Σχήµα 3.4: Σύγκριση τιµών θερµορροής στα τοιχώµατα σε µικρές, 
µεσαίες και µεγάλης κλίµακας φωτιές. (Li and Hertzberg, 2015) 

 

3.1.2.1 Μελέτες τεχνητής φωτιάς (χρήση καυστήρα) σε µικρή κλίµακα 
 

Σύµφωνα µε τους Majdalani et al. (2016) για µικρές  διαστάσεις 
ανοίγµατος  η θερµορροή,  οι θερµοκρασίες αερίου στο διαµέρισµα και  
οι ταχύτητές στο άνοιγµα αυξάνονται ενώ αυξένται και η πιθανότητα 
εµφάνισης καθολικής ανάφλεξης σύµφωνα µε τους Chen et al. 
(2011). Τα πειράµατα των Fourneau et al. (2015) έδειξαν ότι για 
υψηλότερες τιµές συντελεστή αερισµού, οι συγκεντρώσεις CO και HC 
(υδρογονανθράκων) αυξάνονται ενώ η αντίστοιχη συγκέντρωση CO2 
µειώνεται.  

Σύµφωνα µε τους Suard et al. (2015), Majdalani et al. (2016), 
Fourneau et al. (2015), Li and Hertzberg (2015) και Chen et al. 
(2011), όταν αυξάνεται ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας, τότε 
αυξάνονται οι θερµοκρασίες στο άνοιγµα, στο εσωτερικό του 
διαµερίσµατος και η θερµορροή στα τοιχώµατα. Οι Chen et al. (2011), 
Yau (2001) και Babrauskas (1980) έδειξαν ότι για τοιχώµατα µε 
χαµηλή θερµοµόνωση,η πιθανότητα εµφάνισης καθολικής ανάφλεξης 
αθξάνεται.. Οι πρώτοι συµπέραναν επίσης πως η πιθανότητα 
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εµφάνισης καθολικής ανάφλεξης αυξάνεται για χαµηλότερα επίπεδα 
θερµικής ισχύος.   

 

3.1.2.2 Μελέτες φυσικής φωτιάς σε µικρή κλίµακα 
 

Το είδος καυσίµου στις φυσικές φωτιές επηρεάζει σηµαντικά το 
ποσοστό αιθάλης και συγκεντρώσεων µονοξειδίου του άνθρακα (CO) 
στο εσωτερικό του διαµερίσµατος σύµφωνα µε τους Ko et al. (2009) 
και Loo (2016). Στις φωτιές κηλίδας υγρού καυσίµου (pool fire) το 
επτάνιο (Heptane- C7H16) φαίνεται να παράγει το µεγαλύτερο ποσοστό 
αιθάλης σύµφωνα µε τους Loo et al (2016) και Κο et al (2009), 
Johnsson et al. (2007) όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.5, , ενώ το 
µεθάνιο (Methane-CH4) βρίσκεται άκαυστο σε µεγαλύτερες  
ποσότητες στην οροφή. Οι Chen et al. (2011) και Haysaka et al. 
(2008) αναφέρουν επίσης πως η εµφάνιση του φαινοµένου 
“backdraft” εξαρτάται επίσης από τον τύπο καύσιµων στις φωτιές µε 
ξύλινα δοκίµια. 

 

Σχήµα 3.5: Ποσοστό αιθάλης σε συνάρτηση µε τον ρυθµό έκλυσης 
θερµότητας. Το πολυστυρένιο (Polystyrene) είναι στερεό καύσιµο. 

(Johnsson et al., 2007) 

 

Οι διαστάσεις του ανοίγµατος έχουν κυρίαρχη επιρροή στον ρυθµό 
έκλυσης θερµότητας, θερµοκρασία καυσαερίων και συγκεντρώσεις 
αερίων σύµφωνα µε τους Loo (2016) και Quintiere et al. (1979). 
Επιπλέον, οι Quintiere et al. (1979) και Tofilo et al. (2007) αναφέρουν 
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ότι για µεγάλες διαστάσεις ανοίγµατος  µειώνεται ο ρυθµός 
κατανάλωσης καυσίµου και το ποσό θερµικής ακτινοβολίας στα 
τοιχώµατα του πυροδιαµερίσµατος. 

Όσον αφορά την ποσότητα και την τοποθεσία καυσίµου, οι Ji et al. 
(2015) συµπεραίνουν ότι η απόσταση των καύσιµων υλών από την 
οροφή αυξάνει τις µέγιστες θερµοκρασίες της δέσµης αερίου οροφής 
(ceiling jet max temperatures) και οι Ma and Mäkeläinen (2000), ότι 
η συνολική επιφάνεια του καυσίµου επηρεάζει σηµαντικά την εξέλιξη 
των υπο-αεριζόµενων φωτιών. 

 

3.2 Εξισώσεις προσδιορισµού φυσικών µεγεθών 
 

Τα βασικά φυσικά µεγέθη του θερµικού και ροϊκού πεδίου µιας φωτιάς 
σε διαµέρισµα είναι: η θερµοκρασία αερίου µείγµατος (Τg), η 
θερµοκρασία στο άνοιγµα (Τopening),  η θερµορροή στα τοιχώµατα (

), η ταχύτητα ροής (U) και παροχή µάζας ( ) στο άνοιγµα. Οι 
εξισώσεις προσδιορισµού των µεγεθών αυτών έχουν ως βάση τις 
εξισώσεις διατήρησης και µε διάφορες παραδοχές και υποθέσεις 
µπορούν να δώσουν µια αρκετά καλή εικόνα για τα φαινόµενα που 
εξελίσσονται σε µια φωτιά σε διαµέρισµα.  

 

3.2.1 Θερµοκρασία αερίου µείγµατος 
 

Η λύση ενός σχετικά πλήρους συνόλου εξισώσεων για τη διατήρηση 
της ενέργειας αποτελεί µία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού υπάρχουν δύο 
προσεγγίσεις. Η πρώτη αφορά µία προσεγγιστική επίλυση των 
εξισώσεων χρησιµοποιώντας ένα περιοριστικό σύνολο υποθέσεων Και 
η δεύτερη την εύρεση µίας πιο ολοκληρωµένης λύσης µε χρήση 
προγράµµατος υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση, έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες µέθοδοι. Οι µέθοδοι που παρουσιάζονται είναι αυτές µε µία 
ευρύτερη αποδοχή στην κοινότητα πυροπροστασίας, η κάθε µία µε 
διαφορετικές υποθέσεις και περιορισµούς που πρέπει να γίνουν 
κατανοητοί πριν γίνει χρήση της µεθόδου. Τέλος, οι συσχετίσεις 
αφορούν τόσο το στάδιο ανάπτυξης µιας φωτιάς σε διαµέρισµα όσο 
και το στάδιο πλήρους ανεπτυγµένης φωτιάς και φαίνονται συνοπτικά 
στον Πίνακα 3.1. 

neth!

m!
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3.2.1.1 Στάδιο Ανάπτυξης (Pre-flashover) 
 

1) Οι McCaffrey, Quintiere και Harkleroad χρησιµοποίησαν µία απλή 
έκφραση της εξίσωσης της ενέργειας για να δηµιουργήσουν µία 
προσεγγιστική εξίσωση της µέσης θερµοκρασίας των θερµών 
ανώτερων στρωµάτων µέσα στο διαµέρισµα (McCaffrey et al., 1981). 
Η εµπειρική συσχέτιση MQH δίνεται από την Εξίσωση (3.1): 

 

    (3.1) 

 

Όπου: 

• : Ρυθµός έκλυσης θερµότητας (kW) 
• : Παροχή µάζας καυσαερίων προς το περιβάλλον (kg/s) 

• cp: Ειδική θερµοχωρητικότητα καυσαερίου (kJ/kg K) 
• T¥ : Θερµοκρασία περιβάλλοντος (Κ) 
• qloss: Απώλειες θερµότητας (συναγωγής και ακτινοβολίας) από το 
θερµό στώµα καυσαερίων (kW). 

 

Οι απώλειες θερµότητας είναι προσεγγιστικά ίσες µε το ρυθµό 
µεταφοράς θερµότητας στα τοιχώµατα λόγω συναγωγής και δίνονται 
από την Εξίσωση (3.2): 

 

    (3.2) 

 

Όπου: 

 

• hk: Ενεργός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας (kW/m2K) 
• AT: Συνολική εσωτερική επιφάνεια διαµερίσµατος (m2) 
 

Η παροχή µάζας δίνεται από την συσχέτιση του Rockett (1976), η 
οποία εκφράζεται µέσω της Εξίσωσης (3.3): 

( )g p g lossQ=m c T - T +q¥
!!

Q!

gm!

loss k T gq = h A (T - T )¥

Διέγραψε: (3.1)

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Διέγραψε: (3.2)
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   (3.3) 

 

Όπου: 

• Cd: Συντελεστής συστολής στοµίου (=0,7, τυπικά)  
• Wo: Πλάτος ανοίγµατος (m) 
• Ho: Ύψος ανοίγµατος (m) 
• ρ¥: Πυκνότητα αέρα περιβάλλοντος (kg/m3) 
• g: Επιτάχυνση βαρύτητας, (9,81 m/s2) 
• XN: Ύψος ουδέτερου επιπέδου (m) 
 

Με σύνθεση των Εξισώσεων (3.1), (3.2) και (3.3), προκύπτει η  
Εξίσωση (3.4): 

 

  (3.4) 

 

Ο ενεργός συντελεστής µεταφοράς hk προσδιορίζεται από την Εξίσωση 
(3.5):  

 

    (3.5) 

 

Όπου: 

• ρ: Πυκνότητα τοιχώµατος (kg/m3) 
• c: Ειδική θερµοχωρητικότητα τοιχώµατος (J/kg K) 
• k: Θερµική αγωγιµότητα (W/m K) 
• δ: Πάχος τοιχώµατος (m) 
• t: Χρόνος (s) 

1
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Διέγραψε: (3.1)

Διέγραψε: (3.2)

Διέγραψε: (3.3)

Διέγραψε: (3.4)
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• tp: Χρόνος θερµικής διείσδυσης (s), ο οποίος προσδιορίζεται από 
την Εξίσωση (3.6): 

 

     (3.6) 

 

2) Οι Foote, Pagni και Alvares βασίστηκαν στη συσχέτιση MQH 
(McCaffrey et al., 1981) και πρόσθεσαν την περίπτωση της φωτιάς σε 
διαµέρισµα µε εξαναγκασµένο αερισµό. Σύµφωνα, λοιπόν µε τους 
Foote et al. (1986) η θερµοκρασία αερίου µείγµατος υπολογίζεται από 
την Εξίσωση (3.7): 

 

   (3.7) 

 

3) Οι Beyler and Deal (1990) βασιζόµενοι στην συσχέτιση MQH 
πρότειναν την Εξίσωση (3.8), η οποία ισχύει για άνοιγµα τόσο στο 
πάνω όσο και στο κάτω µέρος του τοιχώµατος: 

 

   (3.8) 

 

Όπου ο ενεργός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας hk 
προσδιορίζεται από την Εξίσωση (3.9): 

 

    (3.9) 

 

3.2.1.2 Στάδιο Πλήρους Ανεπτυγµένης Φωτιάς (Post-Flashover) 
 

4) Οι Delichatsios et al. (2009) πρότειναν την Εξίσωση (3.10), µε 
χρήση των εξής παραδοχών: 

2

p
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Διέγραψε: (3.7)

Διέγραψε: (3.8)
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• Υπολογισµός της µέγιστης θερµοκρασίας αερίου στο διαµέρισµα για 
αδιαβατικές συνθήκες 

• Υπολογισµός της θερµορροής στα τοιχώµατα στο στάδιο ανάπτυξης 
της φωτιάς 

• Χρήση ενός χρονικά δυναµικού µοντέλου για την απόκριση των 
τοιχωµάτων στις απώλειες θερµότητας 

• Συνθήκες υποαεριζόµενης φωτιάς (ventilation-controlled) 
 

   (3.10) 

 

Όπου  (Κ) η (αδιαβατική) θερµοκρασία καυσαερίων για µηδενικές 

θερµικές απώλειες από το άνοιγµα του διαµερίσµατος.  

 

5) Βασιζόµενοι στη συσχέτιση MQH, οι Matsuyama et al. (1998), 
πρότειναν τις Εξισώσεις (3.11), για τη θερµοκρασία αερίου µείγµατος, 
και (3.12), για τη διάρκεια της φωτιάς, για φωτιές ελεγχόµενες από 
αερισµό (ventilation-controlled): 

 

   (3.11) 

 

    (3.12) 

 

Όπου: 

• Q: Εκλυόµενη θερµότητα (MW) 
• FL: Πυκνότητα πυροθερµικού φορτίου (MJ/m2) 
• Ar: Επιφάνεια δαπέδου (m2) 
• tD: Διάρκεια φωτιάς (min) 
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Διέγραψε: (3.11)

Διέγραψε: (3.12)
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Πίνακας 3.1: Σύνοψη εξισώσεων θερµοκρασίας αερίου µείγµατος. 

Βιβλιογραφία – 
Α/α 

Εξίσωση 

McCaffrey et al 
(1976) - (3.4) 

 
Foote et al 

(1986) - (3.7)  
Beyler and Deal 
(1990) - (3.8)  

Delichatsios et al 
(2009) - (3.10) 

 

Matsuyama et al 
(1998) - (3.11) 

 
 

3.2.2 Θερµοκρασία στο άνοιγµα 
 

Η θερµοκρασία στο άνοιγµα συνήθως προσεγγίζεται από τους 
ερευνητές ως δύο ξεχωριστές θερµοκρασίες, την θερµοκρασία του 
ανώτερου θερµού στρώµατος των καυσαερίων Tout και την 
θερµοκρασία του εισερχόµενου ψυχρού αέρα Ta. Για τον προσδιορισµό 
των δύο θερµοκρασιών αυτών απαιτείται η γνώση του ύψους του 
ουδέτερου επιπέδου HN και του ύψους της δέσµης οροφής στο 
διαµέρισµα HD καθώς και της παροχής µάζας στο άνοιγµα. Γι αυτό τον 
λόγο, ο υπολογισµός των θερµοκρασιών στο άνοιγµα απαιτεί τη χρήση 
υπολογιστικών µοντέλων ή µπορεί να γίνει µε κάποιες υποθέσεις: 

• Για την θερµοκρασία του εισερχόµενου αέρα Ta ισχύει η υπόθεση 
ότι ισούται µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος T∞ µε σκοπό τον 
προσδιορισµό της παροχής µάζας αέρα από τις Εξισώσεις (3.21) – 
(3.24). 

• Για την θερµοκρασία εξερχόµενων καυσαερίων Tout ισχύει η 
υπόθεση ότι ισούται µε την θερµοκρασία του ανώτερου θερµού 
στρώµατος καυσαερίων Tg,up (Quintiere et al., 1981). Εάν υπάρχει 
γνώση των µεταβλητών HN ή/και HD τότε η θερµοκρασία Tout µπορεί 
να υπολογιστεί από τις Εξισώσεις (3.19), (3.23) ή (3.24). 
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Διέγραψε: (3.21)

Διέγραψε: (3.24)

Διέγραψε: (3.19)

Διέγραψε: (3.23)

Διέγραψε: (3.24)
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3.2.3 Ταχύτητα ροής στο άνοιγµα 
 

Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 2.1.1 υπάρχουν δύο µοντέλα για 
την προσέγγιση των ροϊκών χαρακτηριστικών της φωτιάς σε 
διαµέρισµα στο άνοιγµα: Το µονοζωνικό, που αφορά το στάδιο 
πλήρους ανεπτυγµένης φωτιάς και το διζωνικό, το οποίο αφορά το 
στάδιο ανάπτυξής της. Η ταχύτητα της ροής σε κάθε µοντέλο 
περιγράφεται παρακάτω. 

 

3.2.3.1 Μονοζωνικό µοντέλο 
 

Στο µονοζωνικό µοντέλο, η δέσµη οροφής των θερµών καυσαερίων 
θεωρείται ότι καταλαµβάνει ολόκληρο των εσωτερικό χώρο του 
διαµερίσµατος. Η ταχύτητα των εξερχόµενων καυσαερίων δίνεται από 
την Εξίσωση (3.13) ενώ η ταχύτητα του εισερχόµενου αέρα από την 
Εξίσωση (3.14): 

 

  (3.13) 

 

  (3.14) 

 

Όπου: 

• z: Ύψος (m) 
• ρg: Πυκνότητα καυσαερίων (kg/m3) 
• ρa: Πυκνότητα περιβάλλοντος αέρα 
• HN: Ύψος ουδέτερου επιπέδου το οποίο δίνεται από την Εξίσωση 

(3.15) και φαίνεται στο Σχήµα 2.2:  
 

    (3.15) 
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Διέγραψε: (3.13)

Διέγραψε: (3.14)
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3.2.3.2 Διζωνικό µοντέλο 
 

Στο µοντέλο αυτό, το εσωτερικό του διαµερίσµατος χωρίζεται σε δύο 
ζώνες, την άνω πλευρά των θερµών καυσαερίων και την κάτω πλευρά 
του εισερχόµενου ψυχρού αέρα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί και η 
µεταβλητή του ύψους δέσµης οροφής, HD, η οποία φαίνεται στο Σχήµα 
2.2. Συνήθως ισχύει ότι HN>HD.  

 

• Για την άνω πλευρά των θερµών καυσαερίων (0<z<Ho-HD) η 
ταχύτητα δίνεται από την Eξίσωση (3.13).  

• Για την κάτω πλευρά του ψυχρού αέρα (-(HN-HD)<z<0) η ταχύτητα 
δίνεται από τις Εξισώσεις (3.16) και (3.17) για το άνω µέρος (1) 
και για το κάτω µέρος (2) αντίστοιχα: 

 

  (3.16) 

 

   (3.17) 

 

Σύµφωνα µε τους Rocket et al. (1976), το ύψος της δέσµης οροφής 
εντός του διαµερίσµατος HD µπορεί να υπολογιστεί από την εµπειρική 
Εξίσωση (3.18): 

 

  (3.18) 

 

Όπου:  η συνολική παροχή εισερχόµενου αέρα. 

 

3.2.4 Παροχή µάζας στο άνοιγµα 
 

Οι υπολογιστικές σχέσεις για τις ταχύτητες είναι σπάνιο φαινόµενο στη 
βιβλιογραφία. Αντίθετα, οι ερευνητές προτιµούν τα µεγέθη της 
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Διέγραψε: (3.18)
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παροχής µάζας καυσαερίων  και εισερχόµενου αέρα  για την 

ανάλυση των ροϊκών φαινοµένων στο άνοιγµα. Παρακάτω 
παρουσιάζονται κάποιες από τις ευρύτερα αποδεκτές εξισώσεις για 
αυτά τα µεγέθη. Οι σχέσεις αφορούν το στάδιο ανάπτυξης της φωτιάς 
και άρα χρησιµοποιούν το διζωνικό µοντέλο όπως αναφέρθηκε στις 
Παραγράφους 3.2.3 και 2.1.1 και φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 
3.2.  

 

3.2.4.1 Παροχή µάζας καυσαερίων  

 

• Οι Rocket et al. (1976) πρότειναν την Εξίσωση (3.19) (παρόµοια 
µε την Εξίσωση (3.3)), η οποία αποτελεί ακόµα και σήµερα την 
ευρύτερα αποδεκτή για τον προσδιορισµό του µεγέθους της 
παροχής µάζας καυσαερίων διαµέσου του ανοίγµατος.  

 

 (3.19) 

 

Όπου Tout η θερµοκρασία του ανώτερου θερµού στρώµατος 
καυσαερίων που εξέρχεται από το άνοιγµα. 

 

• Οι Johansson and Van Hees (2014) στην ανάλυση της Εξίσωσης 
(3.19) πρότειναν την Εξίσωση (3.20): 

 

  (3.20) 

 

3.2.4.2 Παροχή µάζας εισερχόµενου αέρα  

 

• Οι Rocket et al. (1976) πρότειναν επίσης την Εξίσωση (3.21) για 
τον προσδιορισµό της παροχής µάζας του εισερχόµενου αέρα. Η 
εξίσωση αυτή έχει αναφερθεί από ένα πλήθος ερευνητών 
(Quintiere, 2002, Walton and Thomas, 2002, Johansson and Van 
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Διέγραψε: (3.21)
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Hees, 2014) µε διάφορες τροποποιήσεις και συναντάται συχνά 
στην βιβλιογραφία.  

 

 (3.21) 

 

Οι Rocket et al. (1976) έδειξαν ότι για θερµοκρασίες άνω των 150oC 
η ροή εισερχόµενου αέρα µπορεί να προσεγγιστεί µε µία σταθερά 
πολλαπλασιασµένη µε τον όρο . 

 

• Οι Thomas (1992) υπολόγισαν την σταθερά αυτή σε 0,5 kg/s.m5/2, 
η οποία αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη, και πρότειναν την 
Εξίσωση (3.22): 

 

    (3.22) 

 

• Οι Quintiere et al. (1981) πρότειναν την Eξίσωση (3.23): 
 

  (3.23) 

 

Όπου Tg,up η θεµοκρασία του ανώτερου θερµού στρώµατος 
καυσαερίων στο διαµέρισµα. 

 

• Ο Tewarson (1984) πρότεινε την Εξίσωση (3.24), η οποία είναι η 
µόνη που περιέχει τον όρο της παροχής µάζας καυσίµου : 

 

 (3.24) 

 

Πίνακας 3.2: Σύνοψη εξισώσεων παροχής µάζας στο άνοιγµα. 
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Διέγραψε: (3.22)

Διέγραψε: (3.23)

Διέγραψε: (3.24)
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Βιβλιογραφία 
– Α/α 

Εξίσωση 

Rocket et al 
(1976) - 
(3.19)  

Johansson and 
Van Hees 
(2014) - 
(3.20) 

 

Rocket et al 
(1976) - 
(3.21)  

Thomas and 
Heselden 
(1992) - 
(3.22) 

 

Quintiere et al 
(1981) – 
(3.23)  

Tewarson 
(1984) - 
(3.24)  
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4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

4.1 Βασικά χαρακτηριστικά πειραµατικής εγκατάστασης 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η πειραµατική εγκατάσταση 
(πυροδιαµέρισµα, µετρητικές διατάξεις, λογισµικό) που 
χρησιµοποιήθηκε για την διεξαγωγή των πειραµάτων, ενώ παράλληλα 
παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα σφάλµατα των µετρητικών οργάνων 
και η µεθοδολογία διόρθωσης των µετρήσεων θερµοκρασίας. 

 

4.2 Χαρακτηριστικά του διαµερίσµατος 
 

4.2.1 Διαστάσεις διαµερίσµατος 
 

Για τη µελέτη της φωτιάς σε διαµέρισµα σε πραγµατική κλίµακα (1:1), 
χρησιµοποιείται κατά κανόνα το πρότυπο διαµέρισµα ISO 9705, για να 
γίνεται εφικτή η σύγκριση των αποτελεσµάτων στην ερευνητική 
κοινότητα. Το διαµέρισµα αυτό έχει τυποποιηµένες εσωτερικές 
διαστάσεις: µήκος 3,6 m, πλάτος 2,4 m και ύψος 2,4 m και 
περιλαµβάνει επίσης ένα άνοιγµα (πόρτα), όπως φαίνεται στο Σχήµα 
4.1, µε διαστάσεις 0,80 m πλάτος και 2,00 m ύψος.  

 

Σχήµα 4.1: Κάτοψη (αριστερά) και εµπρός όψη διαµερίσµατος ISO 
9705, Alsanie et al. (2021). 
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Όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 2.3, τα πειράµατα µεγάλης 
κλίµακας έχουν υψηλό κόστος διεξαγωγής, απαιτούν χρόνο και 
εγκυµονούν κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, τα πειράµατα µικρής και 
µεσαίας κλίµακας είναι συνηθέστερα διότι, παρόλο που µπορεί να µην 
εξαχθούν ακριβή ποσοτικά αποτελέσµατα, µπορούν να δώσουν 
επαρκή εικόνα για τους µηχανισµούς και τη συµπεριφορά της φωτιάς 
σε διαµέρισµα. Για την διεξαγωγή των πειραµατικών δοκιµών, στο 
εργαστήριο ΕΜΣΚ (Ετερογενών Μειγµάτων και Συστηµάτων Καύσης) 
του ΕΜΠ, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, χρησιµοποιήθηκε ένα 
µοντέλο του διαµερίσµατος  ISO 9705 υπό κλίµακα ένα προς τρία 
(1:3), όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.2. Έτσι, οι εσωτερικές διαστάσεις 
του πυροδιαµερίσµατος της πειραµατικής εγκατάστασης 
διαµορφώθηκαν ως εξής: 1200 mm µήκος, 800 mm πλάτος και 800 
mm ύψος, ενώ οι διαστάσεις του ανοίγµατος ήταν 260 mm (πλάτος) 
x 660 mm (ύψος). 

 

 

Σχήµα 4.2: Μοντέλο διµαερίσµατος ISO 9705 (κλίµακα 1:3) σε 
λοξή πλάγια όψη (αριστερά) και κάτοψη (δεξιά). 

 

4.2.1 Τα δοµικά υλικά  
 

Για την κατασκευή του διαµερίσµατος χρησιµοποιήθηκε ένας 
χαλύβδινος σκελετός (Σχήµα 4.3) πάχους 4 mm, για την στήριξη των 
δοµικών υλικών.  
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Σχήµα 4.3: Ο χαλύβδινος σκελετός της κατασκευής 

 

Για τα τοιχώµατα, δάπεδο και οροφή του διαµερίσµατος 
πραγµατοποιήθηκε παραµετρική µελέτη χρησιµοποιώντας δύο 
διαφορετικά δοµικά υλικά, όπως αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 5.1.  

Στις οµάδες πειραµάτων Q – GP και ISO - GP,  χρησιµοποιήθηκαν δύο  
πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm η κάθε µία, για την 
κατασκευή των τοιχωµάτων, της οροφής και του δαπέδου. Οι 
γυψοσανίδες, συνολικού πάχους 25 mm, τοποθετήθηκαν στην 
εσωτερική πλευρά του σκελετού ώστε να µην υπάρχουν µέρη 
µετάλλου εκτεθειµένα στην φλόγα όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4.2 
(δεξιά). 

 

Σχήµα 4.4: Στάδια κατασκευής διαµερίσµατος 
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Στις οµάδες πειραµάτων Q – SiCa και ISO – SiCa χρησιµοποιήθηκε µία 
σανίδα πυριτικού ασβεστίου (Calcium Silicate) πάχους 20 mm, η οποία 
τοποθετήθηκε κατά παρόµοιο τρόπο στην εσωτερική πλευρά του 
σκελετού. Η µεθοδολογία κατασκευής του διαµερίσµατος ήταν όµοια 
για όλες τις πειραµατικές δοκιµές και φαίνεται στο Σχήµα 4.4  

Οι θερµοφυσικές ιδιότητες των χρησιµοποιούµενων δοµικών υλικών 
σύµφωνα µε τα τα φύλλα τεχνικών δεδοµένων, Promat (2017) και 
Knauf (2020) και φαίνονται στον Πίνακα 4.1.  

 

Πίνακας 4.1: Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών 

Δοµικό 
Υλικό 

Θερµική 
αγωγιµότητα 
k (W/m.Κ) 

Πυκνότητα 
ρ (kg/m3) 

Ειδική 
θερµοχωρητικότητα 

c (kJ/kg.K) 
Πυράντοχη 
γυψοσανίδα 
(EN 520,A1) 

(Knauf, 
2020) 

0,25 800 1,1 

Σανίδα 
πυριτικού 
ασβεστίου 
(Promat, 

2017) 

0,21 870 0,92 

 

4.3 Μετρητικές διατάξεις 
 

Για τη µέτρηση των θερµικών και ροϊκών χαρακτηριστικών της φωτιάς 
χρησιµοποιήθηκαν θερµοστοιχεία, θερµοροόµετρα, αναλυτής 
καυσαερίων, παροχόµετρα αέρα, δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας 
και σωλήνες Pitot. 

 

4.3.1 Θερµοστοιχεία 
 

Τα θερµοστοιχεία είναι ένα όργανο το οποίο χρησιµοποιείται για τη 
µέτρηση της θερµοκρασίας και αποτελείται από δύο πόλους (θετικός 
– αρνητικός). Για τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν θερµοστοιχεία 
τύπου Κ (Σχήµα 4.5) διαµέτρου 1,5 mm µε σύσταση θετικού πόλου 
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90% Ni – 10% Cr και αρνητικού 95% Ni – 2% Al – 3% Mn. Το 
ανώτερο όριο θερµοκρασίας που µπορούν να λειτουργήσουν είναι 
1038οC. Η ανάγωγη από Volts σε βαθµούς Κελσίου (οC) γίνεται µε τη 
βοήθεια της Εξίσωσης (4.1). 

    (4.1) 

Σχήµα 4.5: Θερµοστοιχείο τύπου Κ 

 

4.3.2 Σωλήνες Pitot - Static 
 

Για την µέτρηση της οριζόντιας ταχύτητας των καυσαερίων στο 
άνοιγµα χρησιµοποιήθηκαν σωλήνες Pitot – Static και δικατευθυντικοί 
µετρητές ταχύτητας. Οι σωλήνες Pitot (Σχήµα 4.6) συνδέονται µε 
µικροµανόµετρα Kimo, στα οποία η αναγωγή των µετρούµενων τιµών 
από Volts σε Pascal γίνεται µέσω της Εξίσωσης (4.2). 

 

    (4.2) 

 

o T(Volt)T( C) =
0,000041

Δp(Pa)=100Δp(Volt)

Διέγραψε: (4.1)

Διέγραψε: (4.2)
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Σχήµα 4.6: Σωλήνες Pitot – Static 

 

Στη συνέχεια, µε την βοήθεια της Εξίσωσης (4.3) υπολογίζεται η 
ταχύτητα u. 

 

    (4.3) 

 

όπου, ρ (kg/m3) η πυκνότητα υπoλογίζεται από την διαµορφωµένη 
καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων µε δεδοµένα 

 και , Εξίσωση (4.4): 

 

     (4.4) 

 

όπου Τ (Κ) η θερµοκρασία. 

 

4.3.3 Δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας 
 

Για την µέτρηση της ταχύτητας των καυσαερίων στο άνοιγµα 
χρησιµοποιήθηκα δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας (bi-directional 
probe).  

 

1
22Δpu=

ρ
æ ö
ç ÷
è ø

5p =1 atm=10  Pa -1 -1R = 8,314 J K mol  × ×

352,8ρ=
Τ

Διέγραψε: (4.4)



4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 66 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχήµα 4.7: Δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας 

 

Ένας δικατευθυντικός µετρητής (Σχήµα 4.7) αποτελείται από ένα 
τµήµα κυλινδρικού αγωγού από ανοξείδωτο χάλυβα (L/D=2) µε ένα 
διάφραγµα στο κέντρο και δύο οπές που διανοίγονται εκατέρωθεν του 
διαφράγµατος. Ο άξονας του αγωγού ευθυγραµµίζεται µε τη ροή, η 
οπή που βρίσκεται ανάντι της ροής ανιχνεύει την πίεση ανακοπής και 
η οπή κατάντι στη ροή ανιχνεύει µία πίεση ελάχιστα µικρότερη από 
την στατική. Οι µικροί σωλήνες που χρησιµοποιούνται για να 
µεταφέρουν τα σήµατα της πίεσης χρησιµεύουν επίσης ως βάση 
στήριξης του µετρητή (McCaffrey and Heskestad, 1976). Οι σωλήνες 
αυτοί συνδέθηκαν µε µικροµανόµετρα Omega, στα οποία η αναγωγή 
από Volt σε πίεση Pascal γίνεται µε τη βοήθεια της Εξίσωσης (4.5). 

 

  (4.5) 

 

Στη συνέχεια ο  προσδιορισµός της τοπικής ταχύτητας u δίνεται από 
την Εξίσωση(4.6): 

 

    (4.6) 

 

όπου, Κp η σταθερά του αισθητήρα µέτρησης πίεσης.  

Δp(Pa)=2,49Δp(Volt)-12,45

1
2

p

1 2Δpu=
K ρ
æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷ç ÷ è øè ø

Διέγραψε: (4.5)
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Η σταθερά Κp εξαρτάται από το σχήµα του µετρητή, την κατεύθυνσή 
του  και τον αριθµό Reynolds. Σύµφωνα µε τους McCaffrey και 
Heskestad (1976) η τιµή της σταθεράς Κp για µεγάλους Re είναι 
περίπου 1,08. 

 

4.3.4 Μετρητής ροής θερµότητας 
 

Ο µετρητής ροής θερµότητας (heat flux sensor) είναι µια συσκευή µε 
την οποία µετριέται η ροή θερµότητας µέσω ακτινοβολίας από το 
περιβάλλον στο σηµείο που είναι τοποθετηµένη. Το «οπτικό πεδίο» 
µέτρησης της είναι συνήθως 180ο. Για τις πειραµατικές δοκιµές 
χρησιµοποιήθηκαν  τρεις υδρόψυκτοι µετρητές ροής θερµότητας 
(water cooled heat flux sensor) τύπου Schmidt - Boelter, κατάλληλοι 
για µετρήσεις σε περιβάλλον υψηλών θερµοκρασιών. Στο Σχήµα 4.8 
απεικονίζεται ένας από τους µετρητές αυτούς. Η αναγωγή από Volts 
σε kW / m2 γίνεται µέσω της Εξίσωση (4.7), όπου Ε (m2  Volt / kW) η 
ευαισθησία του µετρητή. 

 

    (4.7) 

Σχήµα 4.8: Μετρητής ροής θερµότητας (heat flux sensor) 

 

4.3.5 Αναλυτής καυσαερίων 
 

2
kW q (Volt)q =

Em
¢¢æ ö¢¢ ç ÷

è ø

Διέγραψε: (4.7)
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Για τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε αναλυτής αερίων τύπου ABB ACX 
Optima ΑΟ2000 Series (Σχήµα 4.9, αριστερά) µε τον οποίο 
µετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις οξυγόνου, µονοξειδίου του άνθρακα 
και διοξειδίου του άνθρακα των καυσαερίων. Η καταγραφή των 
µετρήσεων πραγµατοποιήθηκε µε το ακροφύσιο του αναλυτή το οποίο 
ήταν τοποθετηµένο στον αγωγό απαγωγής καυσαερίων (Σχήµα 4.9, 
δεξιά).  

 

 

Σχήµα 4.9: Αναλυτής καυσαερίων (αριστερά) και αγωγός απαγωγής 
καυσαερίων (δεξιά) 

 

4.3.6 Παροχόµετρο καυσαερίων 
 

Για τον υπολογισµό της ογκοµετρικής παροχής καυσαερίων 
εγκαταστάθηκε εντός του αγωγού απαγωγής το µετρητικό όργανο 
KIMO DEBIMO, το οποίο φαίνεται στο Σχήµα 4.10. Το όργανο 
DEBIMO, µε χρήση πολλαπλών οπών, επιτρέπει τον προσδιορισµό της 
«µέσης» τιµής της δυναµικής πίεσης σε ολόκληρη τη διατοµή του 
µετρούµενου αγωγού. Η αναγωγή από Volts σε Pa γίνεται µέσω της 
Εξίσωσης (4.8). 

 

    (4.8) 

 

Δp(Pa)=100Δp(Volt)

Διέγραψε: (4.8)



4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 69 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στη συνέχεια, µέσω της δυναµικής πίεσης υπολογίζεται η µέση 
ταχύτητα των καυσαερίων εντός του αγωγού (Εξίσωσης (4.6)), όπου 
το 1 / Kp ισούται µε 0,8165 και µε δεδοµένη τη διατοµή του (Aduct), 
υπολογίζεται τελικά η ογκοµετρική παροχή τους µέσω της Εξίσωσης 
(4.9). 

 

     (4.9) 

 

Σχήµα 4.10: Μετρητής παροχής καυσαερίων 

 

4.4 Σύστηµα παροχής καυσίµου 
 

Για την διεξαγωγή των πειραµατικών δοκιµών χρησιµοποιήθηκε, αέριο 
καύσιµο, το προπάνιο (C3H8) µε ιδιότητες όπως φαίνονται στον Πίνακα 
4.2.  

 

Πίνακας 4.2: Θερµοφυσικές ιδιότητες προπάνιου (C3H8) σε αέρια 
µορφή. 

Μοριακή µάζα W (kg/kmol) 44,09 
Θερµοκρασία βρασµού Tb (oC) -42,2 

ductV =uA!

Διέγραψε: (4.6)

Διέγραψε: (4.9)
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Ειδική θερµοχωρητικότητα cp (kJ/kg oC) 1,67 
Κατώτερη Θερµογόνος δύναµη Δhc (MJ/kg) 46,36 
Μονάδα µάζας O2 για καύση 1kg C3H8 ro 3,629 

 

4.4.1 Παροχόµετρα καυσίµου 
 

Το καύσιµο διοχετεύεται από δυο φιάλες παράλληλα και για την 
ρύθµιση της ογκοµετρικής παροχής χρησιµοποιήθηκαν δύο ψηφιακά 
παροχόµετρα Bronkhorst EL-FLOW select (Σχήµα 4.11), τα οποία ήταν 
συνδεδεµένα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Σχήµα 4.11: Θερµικό παροχόµετρο Bronckhorst EL-FLOW select 

 

4.4.2 Πορώδης καυστήρας 
 

Το προπάνιο ύστερα διαχέεται µέσα στο διαµέρισµα µε την χρήση ενός 
πορώδους καυστήρα (porous burner) κατασκευασµένου από οξείδιο 
ου αλουµινίου, κατάλληλο για τις δεδοµένες συνθήκες θερµικού 
πεδίου. Ο καυστήρας (Σχήµα 4.12, αριστερά) µε διαστάσεις 175 mm 
µήκος, 125 mm πλάτος και ύψος 55 mm έχει οπές µε διάµετρο 1 mm 
και είναι τοποθετηµένος στο κέντρο του διαµερίσµατος όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 4.12 (δεξιά). 

 

Μορφοποίησε: Αγγλικά (ΗΠΑ)
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Σχήµα 4.12: Πορώδης καυστήρας (αριστερά) και η θέση του στο 
διαµέρισµα (δεξιά). 

 

4.5 Διάταξη µετρητικών συσκευών 
 

Η τοποθέτηση των µετρητικών οργάνων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να αποτυπώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα το αποτέλεσµα του 
πειράµατος στις µετρήσεις. Για αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκαν για 
την καταγραφή των δεδοµένων συνολικά 75 θερµοστοιχεία, 4 
δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας, 2 σωλήνες Pitot – Static, 3 
µετρητές ροής θερµότητας, δυο παροχόµετρα και ο αναλυτής 
καυσαερίων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.13. 
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Σχήµα 4.13: Πυροδιαµέρισµα µε µετρητικές διατάξεις (Πειραµατικές 
δοκιµές – GP). 

 

Προκείµενου να γίνει η παράθεση της ακριβούς θέσης των µετρητικών 
οργάνων είναι αναγκαίο να οριστεί ένα σύστηµα συντεταγµένων 
(x,y,z). Ως άξονας x ορίζεται ο άξονας ο οποίος είναι παράλληλος µε 
το δάπεδο και την οροφή και είναι κάθετος στην πρόσοψη, ως άξονας 
z ορίζεται ο άξονας ο οποίος είναι κάθετος στο δάπεδο και την οροφή 
και είναι παράλληλος µε τη πρόσοψη και ο άξονας y είναι ο κάθετος 
στους άλλους δυο άξονες. Ως αρχή των αξόνων (0,0,0) ορίζεται το 
σηµείο που βρίσκεται στο επίπεδο του ανοίγµατος, στο κατώτερο 
µέρος και στο κέντρο αυτού όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4.14. 
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Σχήµα 4.14: Διάταξη «ελεύθερων» µετρητικών συσκευών στο 
επίπεδo y=0 (και y= ±300 για τα θερµοστοιχεία των γωνιών). 

 

4.5.1 Θερµοστοιχεία 
 

Τα θερµοστοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν µπορούν να διαχωριστούν 
σε δύο βασικές κατηγορίες, στα ελεύθερα θερµοστοιχεία και στα 
θερµοστοιχεία στο εσωτερικό των τοιχωµάτων. 

 

Τα ελευθέρα θερµοστοιχεία, διακρίνονται ανάλογα µε την θέση 
τους στον άξονα y στις εξής κατηγορίες: 

 

• Θερµοστοιχεία Κεντρικής Γραµµής (Centerline): Aυτά 
τοποθετήθηκαν εσωτερικά του διαµερίσµατος στο επίπεδο y=0 
και κατά µήκος του άξονα x, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.15.  Οι 
ακριβείς συντεταγµένες τους παρατίθενται στον Πίνακα 4.3 και 
στα Σχήµατα 4.14 και 4.15 (µακριά καλώδια). 
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Πίνακας 4.3: Θέσεις θερµοστοιχείων κεντρικού επιπέδου. 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) 
1 300 10 0 
2 300 140 0 
3 300 270 0 
4 300 400 0 
5 300 530 0 
6 300 660 0 
7 300 790 0 
8 600 10 0 
9 600 140 0 
10 600 270 0 
11 600 400 0 
12 600 530 0 
13 600 660 0 
14 600 790 0 
15 900 10 0 
16 900 140 0 
17 900 270 0 
18 900 400 0 
19 900 530 0 
20 900 660 0 
21 900 790 0 
22 1190 10 0 
23 1190 400 0 
24 1190 790 0 
25 10 790 0 
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Σχήµα 4.15: Θερµοστοιχεία κεντρικής γραµµής σε κάτοψη 
(αριστερά) και σε εµπρόσθια όψη (δεξιά). 

 

• Θερµοστοιχεία Ανοίγµατος (Opening): Τα θερµοστοιχεία στην 
τοµή των επιπέδων y=0 και του επιπέδου του ανοίγµατος. Οι 
θέσεις τους φαίνονται στα Σχήµατα 4.14 και 4.16 καθώς και 
στον Πίνακα 4.4. 

 

Πίνακας 4.4: Θέσεις θερµοστοιχείων ανοίγµατος. 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) 
26 0 10 0 
27 0 140 0 
28 0 270 0 
29 0 400 0 
30 0 530 0 
31 0 660 0 
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Σχήµα 4.16: Τοποθέτηση θερµοστοιχείων ανοίγµατος µαζί µε 
αισθητήρες µέτρησης ταχύτητας. 

 

• Θερµοστοιχεία Εµπρόσθιας και Οπίσθιας Γωνίας (Front and Back 
Corner): Τοποθετηµένα σε οµάδες των 4 όπως φαίνονται στον 
Πίνακα 4.5 και στα Σχήµατα 4.14, 4.15 και 4.17. 

 

Πίνακας 4.5: Θέσεις θερµοστοιχείων γωνιών. 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Είδος 
37 100 50 300 

Εµπρόσθια 
Γωνία 

38 100 400 300 
39 100 600 300 
40 100 750 300 
41 1100 50 -300 

Οπίσθια 
Γωνία 

42 1100 400 -300 
43 1100 600 -300 
44 1100 750 -300 
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Σχήµα 4.17: Θερµοστοιχεία γωνίας. 

 

• Θερµοστοιχεία εφαπτόµενων στο πλαϊνό τοίχωµα (Gas 
Sidewall): Τα θερµοστοιχεία στις θέσεις του Πίνακα 4.6 και 
απόσταση 10 mm από το τοίχωµα, φαίνονται και στο Σχήµα 
4.18. 

 

Πίνακας 4.6: Θέσεις ελευθέρων θερµοστοιχείων πλαϊνού 
τοιχώµατος. 

 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) 
32 900 400 390 
33 600 270 390 
34 600 400 390 
35 600 530 390 
36 300 400 390 

 

Τα εσωτερικά θερµοστοιχεία των τοιχωµάτων τοποθετήθηκαν στην 
οροφή, στο οπίσθιο τοίχωµα και σε ένα από τα πλαϊνά τοιχώµατα, 
όπως φαίνεται στα Σχήµατα 4.18-4.23.  
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Σχήµα 4.18: Θέσεις µετρητικών συσκευών στο πλαϊνό τοίχωµα. 

 

Σχήµα 4.19: Θέσεις εσωτερικών µετρητικών συσκευών στην 
οροφή. 
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Σχήµα 4.20: Θέσεις εσωτερικών µετρητικών συσκευών στο οπίσθιο 
τοίχωµα. 

 

Οι θέσεις των εσωτερικών θερµοστοιχείων του πλαϊνού τοιχώµατος σε 
σχέση µε τους άξονες x και z (Σχήµα 4.18 και 4.21) ήταν σταθερές 
για όλες τις πειραµατικές δοκιµές. Οµοίως, οι θέσεις των 
θερµοστοιχείων της οροφής σταθερές µε τους άξονες x και y (Σχήµα 
4.19 και 4.22) και των θερµοστοιχείων του οπίσθιου τοιχώµατος 
σταθερές ως προς z και y (Σχήµα 4.20 και 4.23).  
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Σχήµα 4.21: Εσωτερικά θερµοστοιχεία πλαϊνού τοιχώµατος. 

 

 

Σχήµα 4.22: Εσωτερικά θερµοστοιχεία οροφής. 



4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 81 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Σχήµα 4.23: Εσωτερικά θερµοστοιχεία οπίσθιου τοιχώµατος. 

 

Ανάλογα µε το δοµικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε (γυψοσανίδες - GP, 
σανίδες πυριτικού ασβεστίου - SiCa), οι θέσεις των θερµοστοιχείων ως 
προς το πάχος του κάθε τοιχώµατος ήταν διαφορετικές ως εξής: 

 

• Πειραµατικές δοκιµές µε διπλή γυψοσανίδα (GP) 
 

Για τα πειράµατα µε τοιχώµατα κατασκευασµένα µε διπλή 
γυψοσανίδα συνολικού πάχους 25 mm, τα θερµοστοιχεία 
τοποθετήθηκαν σε απόσταση 1 mm (Εκτεθειµένα - Exposed) και 
12,5mm (Μη εκτεθειµένα - Unexposed) από την εκτεθειµένη στην 
φωτιά επιφάνεια, χωρίς την δηµιουργία διαµπερούς οπής. Στο 
Σχήµα 4.24 φαίνεται ένα ποιοτικό σχήµα των θέσεων των 
Εκτεθειµένων και Μη Εκτεθειµένων Θερµοστοιχείων σε σχέση µε 
το πάχος των τοιχωµάτων για τις πειραµατικές δοκιµές µε διπλή 
γυψοσανίδα (GP).  

 



4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 82 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Σχήµα 4.24: Θέσεις εσωτερικού εκτεθειµένου και µη εκτεθειµένου 
θερµοστοιχείου στα τοιχώµατα σχετικές µε το πάχος για τα 

πειράµατα µε διπλή γυψοσανίδα (GP). 

 

Οι συντεταγµένες όλων των εσωτερικών θερµοστοιχείων τους 
φαίνονται στoυς Πίνακες 4.7-4.9. 

Πίνακας 4.7: Θέσεις θερµοστοιχείων πλαϊνού τοιχώµατος (Sidewall 
- GP). 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Είδος 
45 900 400 400 

Μη 
εκτεθειµένη 

46 600 270 400 
47 600 400 400 
48 600 530 400 
49 300 400 400 
50 900 400 412,5 

Εκτεθειµένη 
51 600 270 412,5 
52 600 400 412,5 
53 600 530 412,5 
54 300 400 412,5 
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Πίνακας 4.8: Θέσεις θερµοστοιχείων πίσω τοίχου (Backwall – GP). 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Είδος 
55 1200 400 0 

Μη 
εκτεθειµένη 

56 1200 270 0 
57 1200 530 0 
58 1200 400 267 
59 1200 400 -267 
60 1212,5 400 0 

Εκτεθειµένη 
61 1212,5 270 0 
62 1212,5 530 0 
63 1212,5 400 267 
64 1212,5 400 -267 

 

 

Πίνακας 4.9: Θέσεις θερµοστοιχείων οροφής (Ceiling – GP). 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Είδος 
65 600 800 0 

Μη 
εκτεθειµένη 

66 300 800 0 
67 900 800 0 
68 600 800 -130 
69 600 800 130 
70 600 812,5 0 

Εκτεθειµένη 
71 300 812,5 0 
72 900 812,5 0 
73 600 812,5 -130 
74 600 812,5 130 

 

• Πειραµατικές δοκιµές µε σανίδα πυριτικού ασβεστίου (SiCa) 
 

Στα πειράµατα µε σανίδα πυριτικού ασβεστίου (SiCa) τα 
θερµοστοιχεία, τοποθετήθηκαν σε απόσταση 1mm (Εκτεθειµένα - 
Exposed) και 19mm (Μη εκτεθειµένα - Unexposed) από την 
εσωτερική επιφάνεια, χωρίς την δηµιουργία διαµπερούς οπής. Στο 
Σχήµα 4.25 φαίνεται ένα ποιοτικό σχήµα των θέσεων των 
Εκτεθειµένων και Μη Εκτεθειµένων Θερµοστοιχείων σε σχέση µε 
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το πάχος των τοιχωµάτων για τις πειραµατικές δοκιµές µε σανίδα 
πυριτικού ασβεστίου (SiCa). 

 

 

Σχήµα 4.25: Θέσεις εσωτερικού εκτεθειµένου και µη εκτεθειµένου 
θερµοστοιχείου στα τοιχώµατα σχετικές µε το πάχος για τα 

πειράµατα σανίδα πυριτικού ασβεστίου (SiCa). 

 

Οι συνταγµένες τους φαίνονται στους Πίνακες 4.10-4.12. 

 

Πίνακας 4.10: Θέσεις θερµοστοιχείων πλαϊνού τοιχώµατος 
(Sidewall - SiCa). 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Είδος 
45 900 400 400 

Μη 
εκτεθειµένη 

46 600 270 400 
47 600 400 400 
48 600 530 400 
49 300 400 400 
50 900 400 420 Εκτεθειµένη 
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51 600 270 420 
52 600 400 420 
53 600 530 420 
54 300 400 420 

 

Πίνακας 4.11: Θέσεις θερµοστοιχείων πίσω τοίχου (Backwall – 
SiCa). 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Είδος 
55 1200 400 0 

Μη 
εκτεθειµένη 

56 1200 270 0 
57 1200 530 0 
58 1200 400 267 
59 1200 400 -267 
60 1220 400 0 

Εκτεθειµένη 
61 1220 270 0 
62 1220 530 0 
63 1220 400 267 
64 1220 400 -267 

 

Πίνακας 4.12: Θέσεις θερµοστοιχείων οροφής (Ceiling – SiCa). 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Είδος 
65 600 800 0 

Μη 
εκτεθειµένη 

66 300 800 0 
67 900 800 0 
68 600 800 -130 
69 600 800 130 
70 600 820 0 

Εκτεθειµένη 
71 300 820 0 
72 900 820 0 
73 600 820 -130 
74 600 820 130 

 

4.5.2 Θερµοροόµετρα 
 

Για τον υπολογισµό της θερµορροής στα τοιχώµατα, τοποθετήθηκαν 
στην οροφή, στο οπίσθιο και σε ένα πλαϊνό τοίχωµα τρία 
θερµοροόµετρα συνολικά. Οι θέσεις τους φαίνονται στον Πίνακα 4.13 
και στα Σχήµατα 4.18-4.20. 
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Πίνακας 4.13: Θέσεις θερµοροόµετρων. 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) Ευαισθησία Ε 
(m2Volt/kW) 

1 600 400 400 0,000172 
2 1200 400 0 0,000167 
3 600 800 0 0,000141 

 

4.5.3 Δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας 
 

Οι διευθυντικοί µετρητές ταχύτητας είναι τοποθετηµένοι στο άνοιγµα 
ώστε να µετρούν την οριζόντια ταχύτητα κατά τον άξονα x του 
εισερχόµενου αέρα και των εξερχόµενων καυσαερίων. Οι θέσεις των 
οργάνων φαίνονται στον Πίνακα 4.14 καθώς και στα Σχήµατα 4.14 
και 4.15. 

 

Πίνακας 4.14: Θέσεις δικατευθυντικών µετρητών ταχύτητας. 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) 
1 0 10 0 
2 0 140 0 
3 0 270 0 
4 0 400 0 

 

4.5.4 Σωλήνες Pitot – Static 
 

Οι σωλήνες Pitot – Static χρησιµοποιήθηκαν και αυτοί για την µέτρηση 
της ταχύτητας οριζόντια στο άνοιγµα. Οι θέσεις τους φαίνονται στον 
Πίνακα 4.15 και στο Σχήµατα 4.14 και 4.15. 

 

Πίνακας 4.15: Θέσεις σωλήνων Pitot. 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) 
5 0 530 0 
6 0 660 0 
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4.6 Σύστηµα δειγµατοληψίας – Θερµιδοµετρία 
 

Ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας (Heat Release Rate – HRR) είναι η πιο 
σηµαντική παράµετρος για την εκτίµηση του κινδύνου φωτιάς. Η 
συσκευή που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της εκλυόµενης 
θερµότητας καλείται θερµιδοµετρητής και η µέθοδος µέτρησης 
ονοµάζεται θερµιδοµετρία. Η πρώτη από τις δύο βασικές µεθόδους 
εκτίµησης του κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς αποτελεί µία πειραµατική 
εκτίµηση σε πραγµατικό µέγεθος (κλίµακα 1:1). Η προσέγγιση αυτή 
περιλαµβάνει µία σειρά πειραµάτων µεγάλης κλίµακας που καλύπτουν 
όλα τα πιθανά σενάρια πυρκαγιάς. Η δεύτερη µέθοδος περιλαµβάνει 
τη χρησιµοποίηση δεδοµένων µικρής κλίµακας – κατά κύριο λόγο του 
ρυθµού έκλυσης θερµότητας (ΡΕΘ) – σε συνδυασµό µε µία διαδικασία 
υπολογισµών για αναγωγή σε πραγµατικό µέγεθος. Η δεύτερη 
προσέγγιση είναι αναµφίβολα περισσότερο ευέλικτη και λιγότερο 
χρονοβόρα και δαπανηρή. Με τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας 
πρόβλεψης και την ακρίβεια των µοντέλων φωτιάς η δεύτερη µέθοδος 
έχει επικρατήσει και χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα. 

 

4.6.1 Θερµιδοµετρία κατανάλωσης οξυγόνου 
 

Το 1917, ο Thornton έδειξε ότι για ένα µεγάλο µέρος οργανικών 
υγρών και αερίων απελευθερώνεται ένα σχετικά σταθερό ποσό 
θερµότητας ανά µονάδα καταναλισκόµενου οξυγόνου για τέλεια 
καύση (Thornton, 1917). Ο Hugget (1980) επιβεβαίωσε τον ισχυρισµό 
αυτό και για τα οργανικά στερεά και η σταθερά Ε, η οποία συµβολίζει 
τον ρυθµό έκλυσης θερµότητας ανά µονάδας µάζας οξυγόνου (kJ / 
g), έχει µέση τιµή ίση µε 13,1 MJ / kg O2 , µε απόκλιση 5%. Ο κανόνας 
του Thornton υπονοεί ότι η µέτρηση του οξυγόνου που καταναλώθηκε 
σε ένα σύστηµα καύσης είναι επαρκής ώστε να καθοριστεί η καθαρά 
εκλυόµενη θερµική ενέργεια. Αυτή είναι η θεµελιώδης αρχή που διέπει 
τη µέθοδο µέτρησης του ρυθµού έκλυσης θερµότητας µε βάση το 
οξυγόνο που καταναλώθηκε στα πειράµατα φωτιάς. 

Η πρώτη εφαρµογή της τεχνικής της µέτρησης του καταναλισκόµενου 
οξυγόνου σε έρευνα γύρω από τη φωτιά πραγµατοποιήθηκε από τον 
Parker (1977) στο πείραµα ASTM E 84 σε σήραγγα. Αργότερα, ο 
Sensenig (1980) την χρησιµοποίησε σε πειράµατα µεσαίας κλίµακας. 
Η τεχνική της µέτρησης του καταναλισκόµενου οξυγόνου βελτιώθηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από τo ΝΙST (National Institute of 
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Standards and Technology) αποτελώντας ένα σηµαντικό επίτευγµα 
στην ακριβή µέτρηση του ρυθµού έκλυσης θερµότητας στα πειράµατα 
φωτιάς. Σήµερα η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται ευρέως παγκοσµίως 
για εφαρµογές µικρής και µεγάλης κλίµακας. 

 

Κανόνας του Thornton 

 
Η ακριβής τιµή του EO2 για ένα συγκεκριµένο καύσιµο ισούται µε την 
κατώτερη θερµογόνο δύναµη (Hu) του καυσίµου διαιρεµένης µε τη 
µάζα του οξυγόνου που απαιτείται για την πλήρη καύση µίας µονάδας 
µάζας καυσίµου. Η µάζα του οξυγόνου που απαιτείται για την πλήρη 
καύση µίας µονάδας καυσίµου καθορίζεται από τη στοιχειοµετρία των 
αντιδράσεων καύσης.  

 

Πίνακας 4.16: Τιµές εκλυόµενης θερµότητας ανά µονάδα µάζας Ο2, 
CO2, CO (MJ/kgO2) και ογκοµετρικής διαστολής α (Janssens, 2016). 

Κατηγορία  α ή  ή  

Κανονικά αλκάνια 12,7 1,079 14,6 12,9 
Υποκατάστατα 
αλκανίων 

12,6 1,076 14,6 12,8 

Κυκλο-αλκάνια 12,7 1,069 13,8 11,6 
Κανονικά αλκένια 13,2 1,070 14,2 12,4 
Κυκλο-αλκένια 13,0 1,062 13,4 11,1 
Αλκαδιένια 13,5 1,057 13,5 11,2 

Κανονικά αλκίνια 13,3 1,060 14,0 12,0 
Αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες 
13,0 1,049 12,4 9,4 

Κανονικά αλκάνια 12,7 1,079 14,6 12,9 
 

Στον Πίνακα 4.16 παρουσιάζονται διάφορες τιµές για την σταθερά EO2, 
αλλά και για τα αντίστοιχα ποσά θερµότητας ανά µονάδα µάζας CO2 
και CO που παράγονται κατά την καύση και συµβολίζονται µε E’O2 και 
E’’O2 αντίστοιχα. Επιπλέον αναφέρονται και τιµές για την σταθερά α 
(ογκοµετρική διαστολή) για καύσιµα που περιέχουν C (άνθρακα) και 
H (υδρογόνο). 
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4.6.2 Εφαρµογή της Μεθόδου Κατανάλωσης του Οξυγόνου 
 

Η βασική προϋπόθεση για τη χρησιµοποίηση της τεχνικής του 
καταναλισκόµενου οξυγόνου είναι η συλλογή και καθοδήγηση όλων 
των προϊόντων της καύσης διαµέσου ενός αγωγού καυσαερίων. Ο 
θερµιδοµετρητής οξυγόνου τοποθετείται σε µία απόσταση κατάντι της 
ροής στον αγωγό καυσαερίων τέτοια ώστε να γίνεται επαρκής 
ανάµειξη και µετρούνται η παροχή µάζας και η σύνθεση των 
καυσαερίων. Στο Σχήµα 4.26 απεικονίζεται σχηµατικά ένας 
θερµιδοµετρητής οξυγόνου. Δεν είναι απαραίτητη η µέτρηση του αέρα 
εισόδου, δεδοµένου ότι η µέτρηση γίνεται στον αγωγό εξόδου. Η 
πρακτική εφαρµογή της τεχνικής του καταναλισκόµενου οξυγόνου 
είναι έµµεση και όχι άµεση. Η εφαρµογή του κανόνα του Thornton στο 
σύστηµα καύσης που απεικονίζεται στο Σχήµα 4.27 οδηγεί στην 
Εξίσωση (4.10)για το ρυθµό έκλυσης θερµότητας:  

 

    (4.10) 

 
Όπου: 

• : Εκλυόµενη θερµότητα ανά µονάδα µάζας καταναλισκόµενου 

οξυγόνου (≈13,1 MJ / kg) 
•  (kg/s): Παροχή µάζας αέρα καύσης 

•  (kg/s): Παροχή µάζας προϊόντων καύσης 

• : Κλάσµα µάζας του οξυγόνου στον αέρα καύσης (0,232 kg / 

kg ξ.αέρα) 
• : Κλάσµα µάζας του οξυγόνου στα προϊόντα της καύσης (kg / 

kg) 
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Διέγραψε: (4.10)

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Αλλαγή κωδικού πεδίου
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Σχήµα 4.26: Θερµιδοµετρητής καταναλισκοµένου οξυγόνου 

 

Σχήµα 4.27: Αρχή διατήρησης µάζας στη θερµιδοµετρία. 

 

Υπάρχουν τρία προβλήµατα µε την εφαρµογή της Εξίσωσης (4.10). 

Πρώτον, οι αναλυτές οξυγόνου µετρούν γραµµοµοριακά κλάσµατα (
) και όχι κλάσµατα µάζας ( ) στο δείγµα των καυσαερίων. Τα 

γραµµοµοριακά κλάσµατα θα πρέπει να µετατρέπονται σε κλάσµατα 
µάζας πολλαπλασιάζοντας το γραµµοµοριακό κλάσµα µε το λόγο της 
µοριακής µάζας του οξυγόνου ( ) προς τη µοριακή µάζα του 

δείγµατος των απαερίων. Συνήθως,  η τελευταία είναι περίπου ίση µε 
τη µοριακή µάζα του αέρα (≈29 kg/kmol). 
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Δεύτερον, η υγρασία αφαιρείται από το δείγµα πριν τη διέλευσή του 
από τον παραµαγνητικό αναλυτή, έτσι ώστε το γραµµοµοριακό 
κλάσµα να µετριέται επί ξηρού.  

Τρίτον, τα παροχόµετρα αέρα µετρούν παροχές όγκου και όχι παροχές 
µάζας. Η ογκοµετρική παροχή στον αγωγό εξόδου, υπό κανονικές 
συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, είναι συνήθως ελάχιστα 
διαφορετική από την παροχή εισόδου του αέρα λόγω της διαστολής 
των καυσαερίων µετά την καύση.  

Οι Parker (1982) και Janssens (1991) έλυσαν τα προβλήµατα αυτά 
και ανέπτυξαν εξισώσεις για τον υπολογισµό του ρυθµού έκλυσης 
θερµότητας µε τη µέθοδο του καταναλισκόµενου οξυγόνου για 
ποικίλες εφαρµογές. Οι εξισώσεις αυτές αποτελούν συνάρτηση της 
ανάλυσης των καυσαερίων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η µέτρηση 
της συγκέντρωσης του οξυγόνου. Ωστόσο, η ακρίβεια µπορεί να 
βελτιωθεί µε την προσθήκη οργάνων µέτρησης της συγκέντρωσης και 
άλλων αερίων.  

 

4.6.2.1 Μέτρηση µόνο του Ο2  
 

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αφαιρεθούν όλοι οι υδρατµοί (από 
ένα ψυγείο και έναν απορροφητή υγρασίας) και το CO2 (από ένα 
χηµικό απορροφητή) από το ρεύµα των καυσαερίων πριν ληφθεί η 
µέτρηση του Ο2. Αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι τα καυσαέρια 
αποτελούνται µόνο από Ο2 και Ν2. Ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας 
υπολογίζεται από την Εξίσωση (4.11).  

 

  (4.11) 

 

Ο παράγοντας κατανάλωσης οξυγόνου, φ, προσδιορίζεται µέσω της 
Εξίσωσης (4.12). 

 

    (4.12) 
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Διέγραψε: (4.11)

Διέγραψε: (4.12)



4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 92 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Όπου, 

• φ : Παράγοντας κατανάλωσης οξυγόνου (κλάσµα της ποσότητας 
του εισερχόµενου αέρα για το οποίο καταναλώνεται πλήρως το 
οξυγόνο) 

• α : Συντελεστής ογκοµετρικής µεταβολής 
• : Παροχή µάζας των καυσαερίων στον αγωγό εξόδου (kg/s) 

• :Μοριακή µάζα του οξυγόνου (32 kg/kmol) 

• : Μοριακή µάζα του αέρα καύσης (29 kg/kmol ξηρού αέρα) 

• : Πραγµατικό γραµµοµοριακό κλάσµα υδρατµών στον αέρα 

καύσης 

• :Πραγµατικό γραµµοµοριακό κλάσµα διοξειδίου του άνθρακα 

στον αέρα καύσης 

• : Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα οξυγόνου στον αέρα 

καύσης 

• : Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα οξυγόνου στα καυσαέρια 

 

Όταν η σύνθεση του καυσίµου δεν είναι γνωστή, χρησιµοποιείται µία 
µέση τιµή για το συντελεστή ογκοµετρικής µεταβολής. Πλήρης καύση 
του άνθρακα σε ξηρό περιβάλλον δίνει α=1. Mία συνήθης µέση τιµή 
για τα καύσιµα του πίνακα είναι .  

Το  µπορεί να µετρηθεί µέσω της σχετικής υγρασίας (Relative 

Humidity) και της θερµοκρασίας στο εργαστήριο σύµφωνα µε την 
Εξίσωση (4.13). Τυπικά κυµαίνεται σε 1-2% σε εργαστήριο µε 
ελεγχόµενη θερµοκρασία. 

 

     (4.13) 

 

Όπου: 

• RH: Σχετική υγρασία του αέρα (%) 
• ps(Ta): Τάση ατµών του νερού σε θερµοκρασία Τa (Pa) 
• Ta: Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (Κ) 
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Διέγραψε: (4.13)
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Το είναι περίπου 390 ppm σε ξηρό αέρα.  Η Εξίσωση (4.13)

αναµένεται να είναι ακριβής µε µέσο σφάλµα ±10% µε την υπόθεση 
ότι η καύση είναι τέλεια. Το σφάλµα µπορεί να είναι µεγαλύτερο αν 
παραχθούν µετρήσιµες ποσότητες CO και αιθάλης ή αν τα προϊόντα 
της καύσης περιέχουν συστατικά εκτός των H2O και CO2 σε σηµαντικές 
ποσότητες (για παράδειγµα HCl). Το σφάλµα εν µέρει οφείλεται στην 
αβεβαιότητα των µεταβλητών  και α. 

 

4.6.2.2 Μέτρηση των Ο2, CO2 
 

Στην περίπτωση αυτή δεσµεύονται µόνο οι υδρατµοί του καυσαερίου 
προτού το δείγµα καυσαερίου φτάσει στον αναλυτή. Σε πολλές 
περιπτώσεις η ποσότητα του CO είναι αµελητέα. Ο ρυθµός έκλυσης 
θερµότητας υπολογίζεται από την Εξίσωση (4.14) 

 

  (4.14) 

 

Ο παράγοντας κατανάλωσης οξυγόνου, φ, προσδιορίζεται µέσω της 
Εξίσωσης (4.15). 

 

   (4.15) 

 

Όπου: 

• : Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα διοξειδίου του άνθρακα 

στον αέρα καύσης. 
• : Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα διοξειδίου του άνθρακα 

στα καυσαέρια. 
 

4.6.2.3 Μέτρηση των Ο2, CO2 και CO 
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Διέγραψε: (4.13)

Διέγραψε: (4.14)

Διέγραψε: (4.15)
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Γενικά, µε την προσθήκη του CO2 δεν βελτιώνεται πάρα πολύ η 
ακρίβεια της µέτρησης του ρυθµού έκλυσης θερµότητας. Εάν 
σηµαντικό µέρος του άνθρακα στο καύσιµο µετατραπεί σε CΟ αντί για 
CO2, οι εξισώσεις µπορούν να διορθωθούν λαµβάνοντας υπόψη και 
την ατελή καύση. Ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας υπολογίζεται από 
την Εξίσωση (4.16). 

 

 (4.16) 

 

Ο παράγοντας κατανάλωσης οξυγόνου, φ, προσδιορίζεται µέσω της 
Εξίσωσης (4.17). 

 

   (4.17) 

 

Όπου: 

• (ή ): Θερµότητα που εκλύεται ανά µάζα καταναλισκόµενου 

οξυγόνου για το CO (17.6 MJ/g) 
• : Μετρούµενο γραµµοµοριακό κλάσµα µονοξειδίου του άνθρακα 

στα καυσαέρια 
 

4.7 Σύστηµα συλλογής δεδοµένων 
 

4.7.1 Συσκευές συλλογής δεδοµένων 
 

Για την καταγραφή και αποθήκευση των πειραµατικών δεδοµένων από 
τις µετρητικές συσκευές χρησιµοποιήθηκαν δύο συστήµατα συλλογής 
δεδοµένων (Data Acquisition Systems). Οι συσκευές αυτές δέχονται 
ως είσοδο την τάση που δηµιουργείται στις συσκευές µέτρησης και 
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Διέγραψε: (4.16)

Διέγραψε: (4.17)
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παρέχουν ως αποτέλεσµα, ψηφιακά, τη µέτρηση στις επιθυµητές 
µονάδες.  

Το ένα από τα δύο σύστηµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύστηµα 
συλλογής δεδοµένων ΝΙ cDAQ-9172, της National Instruments και 
φαίνεται αριστερά στο Σχήµα 4.28. Στο σύστηµα αυτό συνδέονται 
κάρτες µε 18 κανάλια (channels) η κάθε µια, για την είσοδο σηµάτων 
(signals) από τις συσκευές µέτρησης. Στα πείραµατα 
χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 53 δέκτες σηµάτων.  

 

 

Σχήµα 4.28: Σύστηµατα συλλογής δεδοµένων ΝΙ cDAQ-9172 
(αριστερά) και Agilent 34972A (δεξιά). 

 

Το δεύτερο σύστηµα συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε είναι 
το Agilent 34972A της εταιρείας Agilent Technologies όπως φαίνεται 
δεξιά στο Σχήµα 4.28. Με αντίστοιχο τρόπο κάρτες δέχονται σήµα 
(signal) για καθένα από τα 20 κανάλια (channels) τα οποία διαθέτουν. 
Στις πειραµατικές δοκιµές, χρησιµοποιήθηκαν δύο κάρτες. Επειδή το 
Agilent 34972A εκτελεί σειριακή σάρωση όλων των κατειληµµένων 
καναλιών ο χρόνος δειγµατοληψίας των τιµών από τα δύο συστήµατα 
συλλογής δεδοµένων ορίστηκε στο 1,1 δευτερόλεπτο για συµφωνία 
µετρήσεων. 

Τα συστήµατα αυτά συνδέθηκαν στη συνέχεια µέσω θύρας USB µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και µε τη βοήθεια του λογισµικού LabView µε 
τη βοήθεια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η διαχείριση, ο έλεγχος 
άµεσα από τον χρήστη κατά τη διάρκεια του κάθε πειράµατος και 
αργότερα η εξαγωγή των δεδοµένων για επεξεργασία. 
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4.7.2 Λογισµικό LabVIEW 
 

Για την αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση των τιµών από τις 
κάρτες συλλογής δεδοµένων των δυο συστηµάτων συλλογής 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό LabVIEW. 

Το πρόγραµµα LabVIEW είναι ένα περιβάλλον προγραµµατισµού στο 
οποίο χρησιµοποιείται η γραφική γλώσσα προγραµµατισµού G. Έτσι, 
µε τo LabVIEW, δηµιουργείται πρόγραµµα το οποίο έχει τη µορφή 
δοµικών διαγραµµάτων. Για τη δηµιουργία των δοµικών 
διαγραµµάτων χρησιµοποιήθηκαν κάποια βασικά εργαλεία τα οποία 
παρέχονται από το πρόγραµµα. 

Για την διευκόλυνση των χρηστών το LabVIEW περιέχει βιβλιοθήκες 
µε υπορουτίνες για πολλά είδη συστηµάτων συλλογής δεδοµένων, 
όπως τα ΝΙ cDAQ-9172 και Agilent 34972A. Οι βιβλιοθήκες αυτές 
περιέχουν εργαλεία και υπορουτίνες για συλλογή δεδοµένων, 
επεξεργασία, αποθήκευση, αλλά και µεθοδολογίες παρουσίασης σε 
πραγµατικό χρόνο (real time). 

 

4.7.2.1 Μεθοδολογία δηµιουργίας προγράµµατος για τις πειραµατικές 
δοκιµές σταθερής ισχύος (steady state) 
 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τη σχεδίαση του 
προγράµµατος σε κάθε πείραµα σταθερής θερµικής ισχύος ήταν κοινή. 

Αρχικά, µέσω υπορουτίνων από βιβλιοθήκες του προγράµµατος, 
γινόταν η αναγνώριση των συσκευών που ήταν συνδεδεµένες µε τις 
θύρες USB. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε επαναληπτικός βρόγχος µε 
συχνότητα δειγµατοληψίας τα 1,1 sec. Εντός του επαναληπτικού 
βρόγχου πραγµατοποιούταν συλλογή σήµατος µέσω των εργαλείων 
ελέγχου (Signal Οutput) από τις συσκευές που είχαν ήδη 
αναγνωριστεί. Έπειτα, τα σήµατα από κάθε συσκευή 
κατηγοριοποιήθηκαν σε οµάδες ανάλογα µε το είδος της µετρητικής 
συσκευής (θερµοστοιχεία, θερµοροόµετρα, δικατευθυντικοί µετρητές 
ταχύτητας, σωλήνες Pitot-Static, αναλυτής καυσαερίων, παροχόµετρα 
αέρα). Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η άµεση προβολή και 
επεξεργασία των σηµάτων σε γραφικές παραστάσεις (graphs) σε 
πραγµατικό χρόνο. Παράλληλα, γινόταν αποθήκευση όλων των τιµών 
σε αρχεία µορφής .xls. 
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Οι σχέσεις αναγωγής του σήµατος ηλεκτρικής τάσης σε κατάλληλες 
µονάδες (Παράγραφο 4.3) πραγµατοποιούνταν σε πραγµατικό χρόνο 
µέσα στο πρόγραµµα µε την εισαγωγή ειδικών δοµικών στοιχείων 
(formulas), τα οποία επέτρεπαν την εκτέλεση αλγεβρικών πράξεων 
και την άµεση αντιστοίχιση των µονάδων ηλεκτρικής τάσης µε τις τιµές 
των φυσικών µεγεθών που ερευνώνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα 
γραφήµατα των διαφόρων µεγεθών συναρτήσει του χρόνου 
µπορούσαν να παράσχουν σηµαντική πληροφορία κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του εκάστοτε πειράµατος. 

 

4.7.2.2 Μεθοδολογία δηµιουργίας προγράµµατος για τις πειραµατικές 
δοκιµές πρότυπων καµπυλών  
 
Για τις πειραµατικές δοκιµές πρότυπων καµπυλών θερµοκρασίας-
χρόνου (T-t) χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα της Παραγράφου 4.9 µε 
την προσθήκη ενός υποπρογράµµατος ελέγχου παροχής καυσίµου και 
µίας υπορουτίνας αυτόµατου ελέγχου (PID). Για τις δοκιµές αυτές το 
LabVIEW µέσω ενός υποπρογράµµατος επικοινωνούσε µε το 
πρόγραµµα των παροχόµετρων καυσίµου και ήλεγχε την ογκοµετρική 
παροχή.  

Για τις καµπύλες θερµοκρασίας – χρόνου χρησιµοποιήθηκε 
υπορουτίνα αυτοµάτου ελέγχου PID.  Κάθε 1,1 δευτερόλεπτο ο µέσος 
όρος των θερµοκρασιών των θερµοστοιχείων στις θέσεις του Πίνακα 
4.17 υπολογιζόταν και συγκρινόταν µε την θεωρητική τιµή της 
θερµοκρασίας από τις υπολογιστικές τιµές των πρότυπων καµπυλών 
(Παράγραφος 2.3). Εάν η µετρούµενη θερµοκρασία ήταν µικρότερη 
από την θεωρητική τότε το πρόγραµµα έστελνε σήµα στα 
παροχόµετρα καύσιµου να αυξηθεί η ογκοµετρική παροχή. Εάν η 
µετρούµενη θερµοκρασία ήταν µεγαλύτερη της θεωρητικής, η παροχή 
µειωνόταν.  

 

4.8 Εκτίµηση πειραµατικών σφαλµάτων 
 

Υπάρχουν δύο είδη σφαλµάτων, το συστηµατικό και το τυχαίο 
σφάλµα. 

Το συστηµατικό σφάλµα (BΤ) είναι το σφάλµα που οφείλεται σε 
συστηµατικές µεταβολές και εκτιµάται από στατιστικές µεθόδους. Τα 
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συστηµατικά σφάλµατα είναι δυνατόν να οφείλονται σε κάποια από τις 
παρακάτω αιτίες: 

• Περιορισµοί στην ακρίβεια µέτρησης του οργάνου 
• Υποκειµενικό σφάλµα παρατηρητή 
• Ατελής τεχνική µέτρησης (π.χ. κακή τοποθέτηση ενός 
θερµοστοιχείου µέσα σε ένα κανάλι ροής ρευστού). 

 

Το τυχαίο σφάλµα (ST) είναι το οφειλόµενο σε τυχαίες µεταβολές, 
ποικίλλει από µέτρηση σε µέτρηση και εκτιµάται από µη στατιστικές 
µεθόδους. Τα τυχαία σφάλµατα είναι δυνατόν να οφείλονται σε κάποια 
από τις παρακάτω αιτίες: 

• Διακυµάνσεις των πειραµατικών συνθηκών (π.χ. λόγω χρονικής 
µεταβολής των τιµών των εξωτερικών µεταβλητών ή λόγω 
ελλιπούς ρύθµισης των τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών) 

• Ανεπαρκής ανάγνωση οργάνου 
• Διαταραχές που επιδρούν κατά µικρά και ακανόνιστα χρονικά 
διαστήµατα (π.χ. τύρβη) 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι σε µία µέτρηση µπορεί να συνυπάρχουν 
συστηµατικά και τυχαία σφάλµατα. Τα συστηµατικά σφάλµατα είτε 
εκτιµώνται κατά τη µέτρηση, είτε θεωρούνται δεδοµένα (π.χ. το 
συστηµατικό σφάλµα βαθµονόµησης). Τα τυχαία σφάλµατα είναι 
δυνατόν να εκτιµηθούν, µόνο αν γίνουν επανειληµµένες µετρήσεις 
του ίδιου µεγέθους και κάτω από κατά το δυνατόν αµετάβλητες 
πειραµατικές συνθήκες (Σιµόπουλος, 1989). 

Εδώ και δεκαετίες, αρκετοί µηχανικοί και στατιστικολόγοι ανέπτυξαν 
διάφορα µοντέλα υπολογισµού των αβεβαιοτήτων στις µετρήσεις των 
οργάνων καθένα από τα οποία παρουσιάζει συγκεκριµένα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα (Dieck, 1997). Παρκάτω 
παρουσιάζεται το µοντέλο ASME (American Society of Mechanical 
Engineers, 1998),  το οποίο χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα 
εργασία. 

 

4.8.1 Το µοντέλο ASME  
 

Το µοντέλο υπολογισµού της αβεβαιότητας ASME διέπεται από την 
Εξίσωση (4.18): 
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   (4.18) 

 

Η στοχαστική µεταβλητή t95 της κατανοµής Student καθορίζεται από 
τον αριθµό των βαθµών ελευθερίας. Η µέθοδος αυτή θεωρείται πως 
είναι αρκετά αξιόπιστη και χρησιµοποιείται ευρέως από τους 
µηχανικούς. 

Η συνολική συστηµατική αβεβαιότητα BT και η συνολική τυχαία 
αβεβαιότητα ST υπολογίζονται από τις Εξισώσεις (4.19) και (4.20), 
όπου οι B1, B2, B3 και S1, S2, S3 είναι ξεχωριστές πηγές σφαλµάτων. 

 

   (4.19) 

   (4.20) 

 

Προκειµένου να προσδιοριστεί το συνολικό ή σύνθετο σφάλµα της 
µέτρησης κάθε µεγέθους, πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα το µέγιστο 
πιθανό τυχαίο σφάλµα της µέτρησης (ST), καθώς και το συστηµατικό 
σφάλµα (BT). Μετά από κατάλληλη στατιστική ανάλυση, το συνολικό 
σφάλµα της µέτρησης, προσδιορίζεται µε χρήση της Εξίσωσης (4.18)
Δεδοµένου ότι κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων οι τιµές των 
µετρούµενων µεγεθών παρουσίαζαν διακυµάνσεις, είναι απαραίτητος 
ο υπολογισµός του τυχαίου σφάλµατος µέσω της Εξίσωσης (4.21): 

 

    (4.21) 

 

Όπου η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής (σx) προσδιορίζεται µέσω της 
Εξίσωσης (4.22). Επιλέγεται το εύρος 2σx διότι αντιστοιχεί στο 
διάστηµα εµπιστοσύνης 95% που έχει επιλεγεί για την ανάλυση 
σφαλµάτων. 

 

( )
2

2
T

ASME 95 T
BU =±t + S2

é ùæ ö
ê úç ÷
è øê úë û

1
2 2 2 2

T 1 2 3B = B +B +B +…é ùë û

1
2 2 2 2

T 1 2 3S = S +S +S +…é ùë û

1 T xS =S =2σ

Διέγραψε: (4.18)

Διέγραψε: (4.21)

Διέγραψε: (4.22)
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     (4.22) 

 

Όπου η τυπική απόκλιση (s) προσδιορίζεται µέσω της Εξίσωσης (4.23) 

 

    (4.23) 

 

Όπου,  η µέση τιµή του δείγµατος και  το µέγεθος του δείγµατος. 

 

4.8.1 Θερµοστοιχεία 
 

Η µετρούµενη θερµοκρασία από τα θερµοστοιχεία είναι διαφορετική 
από την πραγµατική λόγω των µετρητικών σφαλµάτων που µπορεί να 
προκύψουν (Nakos, 2004). Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
συστηµατικά σφάλµατα και οι πηγές τους. 

 

• Η ατελής βαθµονόµηση του οργάνου: Τα θερµοστοιχεία 
τύπου Κ, µε τα καλώδια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν, έχουν 
συστηµατικό σφάλµα βαθµονόµησης που ανέρχεται στους 
±2,2οC, ή ±0,75% (όποια τιµή είναι µεγαλύτερη από τις δύο) 
για µετρήσεις θερµοκρασίας άνω των 0oC και για διάστηµα 
εµπιστοσύνης 3σ (99,7%). 

 

• Οι απώλειες σύνδεσης θερµοστοιχείου: Μία ακόµα πηγή 
συστηµατικού σφάλµατος που ελήφθη υπόψη είναι οι απώλειες 
σύνδεσης του θερµοστοιχείου στην υποδοχή. Σύµφωνα µε τον 
Nakos (2004), το σφάλµα αυτό ανέρχεται στους ±0,5οC. 

 

• Kαλώδια και προεκτάσεις: Θεωρούνται ως η τρίτη πηγή 
συστηµατικού σφάλµατος, το οποίο λαµβάνει την τιµή ±2,2οC 
ανεξαρτήτως της µετρούµενης τιµής (Nakos, 2004). 

 

x
sσ =
N

( )
N-1 2

i
i=1

1s = X - X
N-1å

X N
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Τα τυχαία σφάλµατα των θερµοστοιχείων θεωρούνται αµελητέα 
(Nakos, 2004). Εφαρµόζοντας την Εξίσωση (4.18), η αβεβαιότητα 
λόγω συστηµατικών σφαλµάτων αναγράφεται στον Πίνακα 4.16. 

 
4.8.2 Αισθητήρες µέτρησης ταχύτητας 
 

Όπως προαναφέρθηκε, στην πειραµατική εγκατάσταση 
τοποθετήθηκαν τέσσερις δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας και δύο 
σωλήνες Pitot-Static. Η αβεβαιότητα στις µετρήσεις ενός 
δικατευθυντικού µετατροπέα µπορεί να επηρεαστεί από: 

 

• Γωνία πρόσπτωσης: Τόσο στους δικατευθυντικούς µετρητές 
ταχύτητας όσο και στους σωλήνες Pitot – Static το συστηµατικό 
σφάλµα λόγω γωνίας πρόσπτωσης είναι ίσο µε ±10%, 
σύµφωνα µε τους McCaffrey και Heskestad (1976) για µεταβολή 
γωνίας 50o. 

 

• Ψηφιακά όργανα µέτρησης πίεσης: Κάθε δικατευθυντικός 
µετρητής ταχύτητας συνδέθηκε µε έναν αισθητήρα πίεσης 
PX277, ο οποίος έχει σφάλµα ακριβείας ±1% επί της µέγιστης 
τιµής του οργάνου, η οποία είναι τα 10 Pa. Κάθε σωλήνας Pitot 
– Static συνδέθηκε µε ένα ψηφιακό µανόµετρο KIMO CP211, το 
οποίο εισάγει σφάλµα ανάγνωσης ίσο µε ±0,5%. 

 

Η ταχύτητα υπολογίζεται έµµεσα βάσει της Εξίσωσης (4.6) και οι πηγές 
σφαλµάτων αφορούν τα µεγέθη της πίεσης και της πυκνότητας και 
κατ’ επέκταση της θερµοκρασίας. Το συνολικό σφάλµα της ταχύτητας 
προκύπτει ως συνάρτηση των σφαλµάτων των επιµέρους µεγεθών και 
δίνεται από την Εξίσωση (4.24). 

 

   (4.24) 

 

Όπου: 

• Uu: η συνολική αβεβαιότητα της ταχύτητας 

1
2 22

u T p
u uU = U + U
T p

é ùæ ö¶ ¶æ öê úç ÷ç ÷¶ ¶è øê úè øë û

Διέγραψε: (4.18)

Διέγραψε: (4.6)

Διέγραψε: (4.24)
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• UT: η συνολική αβεβαιότητα του θερµοστοιχείου στη θέση του 
δικατευθυντικού µετατροπέα / Σωλήνα Pitot – Static 

• Up: η συνολική αβεβαιότητα του µετρητή διαφορικής πίεσης του 
δικατευθυντικού µετατροπέα / Σωλήνα Pitot – Static 

 

4.8.3 Μετρητές ροής θερµότητας 
 

Οι µετρήσεις που λαµβάνονται από τους αισθητήρες ροής θερµότητας 
τύπου SBG01 υπόκεινται σε σφάλµατα που οφείλονται στις ιδιότητες 
των οργάνων, τη βαθµονόµησή τους, στη µη γραµµικότητα, τη 
συναγωγή και την εξισορρόπηση της ακτινοβολίας.  

 

• Βαθµονόµηση οργάνου: Το αρχικό σφάλµα βαθµονόµησης 
είναι ±3%. 

 

• Μη γραµµικότητα µέτρησης: Ο αισθητήρας θεωρείται ότι 
δηµιουργεί τάση η οποία είναι γραµµική ως προς τη ροή 
θερµότητας, κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Το σφάλµα ισούται 
µε το ±2% επί της µέγιστης τιµής, που αντιστοιχεί σε ±4 
kW/m2, αφού η µέγιστη τιµή της θερµορροής των µετρητών 
ήταν 200 kW/m2 (Κεφάλαιο 5). 

 

• Εξισορρόπηση ακτινοβολίας: Η µέτρηση ενός µετρητή ροής 
θερµότητας αφορά την εξισορρόπηση ακτινοβολίας, κατά την 
οποία η ροή θερµότητας όπως µετρήθηκε από τον αισθητήρα 
(σε kW/m2) είναι η διαφορά της ροής θερµότητας που 
προσπίπτει µείον τη ροή θερµότητας που εκπέµπεται (σε kW/m2 
επίσης). Και οι δύο αυτές ροές θερµότητας είναι ανάλογες της 
σταθεράς Boltzmann, µε τη δεύτερη να είναι ανάλογη της 
θερµοκρασίας του αισθητήρα και την πρώτη ανάλογη της 
θερµοκρασίας της πηγής της ακτινοβολίας. Η ροή που 
εκπέµπεται στους 20 oC είναι 0,420 kW/m2, οπότε κατά τη 
βαθµονόµηση, όπου οι θερµοκρασίες είναι άνω των 800 oC, η 
συνεισφορά αυτή θεωρείται αµελητέα. 

 

4.8.4 Ψηφιακά παροχόµετρα καυσίµου 
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Τα ψηφιακά παροχόµετρα Bronkhorst EL-FLOW εµφανίζουν 
συστηµατικό σφάλµα βαθµονόµησης λόγω: 

• Ανάγνωσης: Το συστηµατικό σφάλµα βαθµονόµησης είναι 
±0,5%. Τα σφάλµατα λόγω ανάγνωσης είναι 0,110 - 0,220 - 
0,330 – 0,440 ln/min ανά παροχόµετρο για τα τρία επίπεδα 
ισχύος, 34kW - 68kW - 102kW – 136 kW στις πειραµατικές 
δοκιµές σταθερής θερµικής ισχύος. 

 

• Πλήρους κλίµακας: Το σφάλµα πλήρους κλίµακας αντιστοιχεί 
σε µία σταθερά τιµή ανεξάρτητα από το ποια είναι η τιµή της 
ροής εντός του εύρους του οργάνου. Η µέγιστη ροή καυσίµου 
που διέρχεται από το κάθε παροχόµετρο του εργαστηρίου είναι 
120 ln/min. Εποµένως εάν το συστηµατικό σφάλµα πλήρους 
κλίµακας είναι ±0,1% τότε µία τιµή ±0,12 ln/min ισχύει για 
κάθε τιµή της ροής. Για µικρότερες ροές το ποσοστό του 
σφάλµατος αυξάνεται. Για τις πειραµατικές δοκιµές τριών 
επιπέδων ροής (22 - 44 – 66 - 88 ln/min) και θερµικής ισχύος 
(34kW - 68kW - 102kW – 136kW) τα σφάλµατα θα είναι: 
Ø Για 22 ln/min:  ±0,2% και ±0,044 ln/min 
Ø Για 44 ln/min:  ±0,18% και ±0,0792 ln/min 
Ø Για 66 ln/min:  ±0,16% και ±0,1056 ln/min 
Ø Για 88 ln/min:  ±0,14% και ±0,1232 ln/min 

 

4.8.5 Ψηφιακά παροχόµετρα καυσαερίων 
 

Προκειµένου να υπολογιστεί η παροχή καυσαερίων χρησιµοποιήθηκε 
ο ψηφιακός µετρητής διαφορικής πίεσης KIMO DEBIMO και ένα 
θερµοστοιχείο τύπου Κ εντός του αγωγού καυσαερίων στη θέση όπου 
ήταν εγκατεστηµένο το ψηφιακό µανόµετρο. Κάνοντας χρήση της 
Εξίσωσης (4.9) γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητος ο υπολογισµός 
της ταχύτητας των καυσαερίων. Αυτό σηµαίνει ότι και πάλι εισάγονται 
τα συνολικά σφάλµατα του θερµοστοιχείου και του ψηφιακού µετρητή 
πίεσης στον υπολογισµό του συνολικού σφάλµατος της παροχής 
καυσαερίων, το οποίο δίνεται από την Εξίσωση (4.25). 

 

    (4.25) 

1
2 2 2

V T p
V VU = U + U
T p
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Διέγραψε: (4.9)

Διέγραψε: (4.25)
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Όπου: 

• UV: η συνολική αβεβαιότητα της παροχής καυσαερίων 
• UT: η συνολική αβεβαιότητα του θερµοστοιχείου στη θέση του 

µετρητή διαφορικής πίεσης 
• Up: η συνολική αβεβαιότητα του µετρητή διαφορικής πίεσης 
 

Οι συνιστώσες των αβεβαιοτήτων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.16. 

 

Πίνακας 4.16: Σύνοψη αβεβαιοτήτων. 

Αισθητήρας 
Πηγή 

Αβεβαιότητα
ς 

Συστηµ
ατική 

Τυχαία 
Συνολική  
Αβεβαιότ
ητα 

Θερµοστοιχεία 
Βαθµονόµηση 

±2,2οC, 
ή 

±0,75% 
Εξισώσεις 

(4.20-
4.23) 

Εξίσωση 
(4.18) 

Σύνδεση  ±0,5οC 
Καλώδια  ±2.2οC 

Δικατευθυντικοί 
µετρητές 
ταχύτητας 

Γωνία 
πρόσπτωσης 

±10% Εξισώσεις 
(4.20-
4.23) 

Εξίσωση 
(4.24) Ψηφιακό 

Μανόµετρο 
±1% 

µέγιστης 

Σωλήνες Pitot-
Static 

Γωνία 
πρόσπτωσης 

±10% Εξισώσεις 
(4.20-
4.23) 

Εξίσωση 
(4.24) Ψηφιακό 

Μανόµετρο 
±0,5% 

µέγιστης 

Θερµοροόµετρα 
Βαθµονόµηση ±3% Εξισώσεις 

(4.20-
4.23) 

Εξίσωση 
(4.18) Μη 

ευθυγράµµιση 
±4 

kW/m2 

Παροχόµετρα 
καυσίµου 

Ανάγνωσης 
±0,5% 
της ροής Εξισώσεις 

(4.20-
4.23) 

Εξίσωση 
(4.18) Πλήρους 

Κλίµακας 

±0,1 
της 

µέγιστης 

Παροχόµετρα 
Καυσαερίων 

Ψηφιακό 
µανόµετρο 

±5% 
της 

µέγιστης 

Εξισώσεις 
(4.20-
4.23) 

Εξίσωση 
(4.25) 
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4.9 Διόρθωση θερµοκρασιών 
 

Είναι γνωστό ότι οι µετρούµενες θερµοκρασίες θερµοστοιχείων µπορεί 
να µην είναι αντιπροσωπευτικές των τοπικών πραγµατικών 
θερµοκρασιών αερίου (Kumar et al., 2005, Blevins and Pitts, 1999, 
Wen et al., 2001). Οι λόγοι για αυτό ποικίλλουν αν και η κυριότερη 
επιρροή είναι συνήθως το «σφάλµα ακτινοβολίας» που προκύπτει από 
το µεταφορά θερµότητας σε (ή από) την «άκρη» ενός  θερµοστοιχείου 
σε περιβάλλον χαµηλότερου (ή υψηλότερου) θερµικού πεδίου. Ένας 
άλλος λόγος είναι λόγω της συναγωγιµότητας κατά µήκος του 
καλωδίου του θερµοστοιχείου αλλά και προβλήµατα στη µεταβατική 
θερµική απόκριση του θερµοστοιχείου (Luo, 1998, Blevins and Pitts, 
1999, Francis and Yau, 2004). Η διόρθωση σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση της ροής και η εκτίµησή του ροϊκού πεδίου γύρω από το 
θερµοστοιχείο απαιτεί ακριβή γνώση των συνθηκών σε όλο το µήκος 
του σύρµατος, που είναι γενικά ανεπαρκώς γνωστά (Blevins and Pitts, 
1999). Οµοίως, το περιοδικό σφάλµα θέρµανσης θα είναι µικρό για 
τυπικές συνθήκες φωτιάς, δηλαδή η χρονική κλίµακα της θερµικής 
απόκρισης του θερµοστοιχείου θα είναι σηµαντικά µικρότερη µε την 
χρονική κλίµακα αλλαγής του µεγέθους της φωτιάς (Bradley and 
Matthews, 1968). Εποµένως και οι δύο διορθώσεις συνήθως 
παραµελούνται και θα αναλυθούν τα σφάλµατα λόγω ακτινοβολίας. 

 

4.9.1 Σφάλµατα λόγω ακτινοβολίας 
 

Η πιθανή σηµασία των σφαλµάτων ακτινοβολίας είναι ευρέως 
αναγνωρισµένη (Kumar et al., 2005, Blevins and Pitts, 1999, Wen et 
al., 2001). Ένα θερµοστοιχείο που τοποθετείται σε ένα ζεστό στρώµα 
αερίου µπορεί να δέχεται ακτινοβολία χαµηλότερη από αυτή που 
υπονοείται από την τοπική θερµοκρασία αερίου λόγω της επίδρασης 
µακρινών ψυχρότερων επιφανειών. Το αποτέλεσµα είναι η καταγραφή 
θερµοκρασίας ελαφρώς χαµηλότερης από την πραγµατική 
θερµοκρασία αερίου (Kumar et al., 2005). Αντίστοιχα, σε ένα 
χαµηλότερο στρώµα ρευστού είναι πιθανή η µέτρηση µιας 
θερµοκρασίας υψηλότερης από το αναµενόµενη λόγω της 
ακτινοβολίας που εκπέµπεται από τις µακρινές φλόγες (Blevins and 
Pitts, 1999) και το στρώµα θερµού αερίου (Francis and Yau, 2004) 
προς το θερµοστοιχείο.  
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Με τη µοντελοποίηση της µεταφοράς θερµότητας µέσω ακτινοβολίας 
και συναγωγής µεταξύ του θερµοστοιχείου και του τοπικού 
περιβάλλοντος, υποθέτοντας ψευδοµόνιµες (quasi-steady state) 
συνθήκες, είναι δυνατή η πρόβλεψη αυτών των σφαλµάτων µέσω της 
θεωρίας του ενεργειακού ισοζυγίου.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πρακτικές µέθοδοι, όπως η χρήση µονωµένων 
(aspirated) θερµοστοιχείων, µε ασπίδες ακτινοβολίας (Blevins and 
Pitts, 1999), ή µετρητές µε δύο θερµοστοιχεία διαφορετικής 
διαµέτρου «άκρης» (Broheza et al., 2004), έχουν προταθεί για τον 
µετριασµό των προβληµάτων του σφάλµατος ακτινοβολίας. Ωστόσο, 
κανένα µέτρο δεν είναι απολύτως αποτελεσµατικό και χρειάζονται 
µέθοδοι που µπορούν εφαρµοστούν σε υπάρχοντα σύνολα µετρήσεων 
θερµοκρασίας, η πλειονότητα των οποίων ελήφθη µε απλά «γυµνά» 
θερµοστοιχεία (bare bead thermocouples). 

 

4.9.2 Μεθοδολογία διόρθωσης θερµοκρασιών 
 

Για την διόρθωση των θερµοκρασιών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος που 
αναλύεται από τους Welch et al. (2007). 

Υποθέτοντας συνθήκες σταθερής κατάστασης (steady state), το 
συνολικό άθροισµα των ροών θερµότητας πρέπει να ισούνται µε 
µηδέν, δηλαδή ισχύει η Εξίσωση (4.26): 

 

 (4.26) 

 

Όπου: 

• σ : Σταθερά Boltzmann (5,67 x 10-8 W/m2/K4) 
• Ts: Θερµοκρασία των περιβάλλοντων επιφανειών (surroundings 

temperature) (K). 
• εTC: Συντελεστής εκποµπής θερµοστοιχείου, επιλέχθηκε ίσος µε 0,9 
κατά Welch et al. (2007). 

( )
( )

( )
net conv rad

4 4TC
conv TC gas TC gas TC s TC

TC
4 4

rad TC s TC

q = q +q = 0
εq =h T - T T = T - T + T
h

q = ε σ T - T

ì ü¢¢ ¢¢ ¢¢
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Διέγραψε: (4.26)
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• κ: Συντελεστής απόσβεσης (υπόθεση: τοπικά σταθερός). Μια 
χαρακτηριστική τιµή για τον συντελεστή απόσβεσης, κ=1, ελήφθη 
σύµφωνα µε το µοντέλο RadCal (Grosshandler, 1993).   

• hTC: Συντελεστής µεταφοράς θερµότητας µέσω συναγωγής (W/m2 
/K) και µπορεί να υπολογισθεί από την Εξίσωση (4.27): 

 

    (4.27) 

Όπου: 

Ø k: Θερµική αγωγιµότητα (W/m/K), η οποία δίνεται από την 
Εξίσωση (4.28): 

 

    (4.28) 

 

Ο αριθµός Prandtl, Pr, θεωρείται γενικά σταθερός 0,7 σύµφωνα µε 
Jones and Whitelaw (1982). Το ιξώδες, µ, µπορεί, για παράδειγµα, να 
υπολογιστεί από το νόµο του Sutherland (Anderson, 1994) σύµφωνα 
µε την Εξίσωση (4.29): 

 

    (4.29) 

 
όπου οι σταθερές C1 και C2 ορίζονται ως 1,458 x 10-6 kg/m/s/ K0.5 και 
110,4 K, αντίστοιχα.  

 

Ø Ο αριθµός Nusselt για µια σφαίρα µπορεί να υπολογιστεί, από 
την έκφραση Williams/Kramers (McAdams, 1954), (Εξίσωση 
(4.30): 

 

   (4.30) 

 

TC
TC

kNuh =
d

pµck =
Pr

1,5
1

2

C Tµ=
T +C

0,6Nu=0,37Re

Διέγραψε: (4.27)

Διέγραψε: (4.29)

Διέγραψε: (4.30)
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Όπου Re: αριθµός Reynolds, ο οποίος δίνεται από την Εξίσωση (4.31)
. 
 

   (4.31) 

 
όπου η πυκνότητα ρgas καυσαερίων προσδιορίζεται από την Εξίσωση 
(4.4). 

Η προσέγγιση της θερµοκρασίας των περιβάλλοντων επιφανειών, Ts, 
για κάθε θερµοστοιχείο επιτυγχάνεται µέσω µιας διαδικασίας που 
εκµεταλλεύεται τις πληροφορίες σχετικά µε τις τρέχουσες καλύτερες 
εκτιµήσεις της θερµοκρασίας του αερίου στις θέσεις κάθε 
θερµοστοιχείου για να βρεθεί µια αριθµητική προσέγγιση για το πεδίο 
ακτινοβολίας από τη θέση ενδιαφέροντος. Η θέση ενδιαφέροντος 
αναφέρεται κάθε φορά στην θέση του θερµοστοιχείου του οποίου η 
θερµοκρασία «διορθώνεται». Η επιρροή του κάθε θερµοστοιχείου, 
προς τη θέση ενδιαφέροντος, σταθµίζεται σύµφωνα µε την 
αναµενόµενη συνεισφορά ακτινοβολίας προς το τελευταίο. Η 
συνεισφορά αυτή υπολογίζεται µε βάση τις σχετικές αποστάσεις των 
θερµοστοιχείων από τη θέση ενδιαφέροντος, τις οπτικές ιδιότητες του 
παρεµβαλλόµενου ρευστού (συντελεστής απόσβεσης κ) και τον 
συντελεστή εκποµπής των θερµοστοιχείων αυτών. Σηµειώνεται ότι το 
θερµοστοιχείο στη θέση ενδιαφέροντος περιλαµβάνεται και το ίδιο 
στην στάθµιση, καθώς παρέχει τις καλύτερες διαθέσιµες πληροφορίες 
για τον χαρακτηρισµό του τοπικού πεδίου ακτινοβολίας. Έτσι η 
θερµοκρασία Ts δίνεται και ανανεώνεται σε κάθε σάρωση από την 
Εξίσωση(4.32): 

 

  (4.32) 

 

όπου TC (i=1,n) οι µετρούµενες θερµοκρασίες των θερµοστοιχείων και 
Wi ο συντελεστής στάθµισης, ο οποίος υπολογίζεται από την Εξίσωση 
(4.33):  

 

    (4.33) 

gas TCρ ud
Re=

µ

4 4 44
s 1 gas,TC1 2 gas,TC2 n gas,TCnT = W T +W T +...+W T× × ×

( )
( )( )

i i

i i

-Lκ -ΔLκ
n
i=1 -Lκ -ΔLκ

e 1- e
W =

e 1- eå

Διέγραψε: (4.32)

Διέγραψε: (4.33)
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όπου Li είναι η συνολική απόσταση από το θερµοστοιχείο 
ενδιαφέροντος, i=1, στο θερµοστοιχείο TCi και ΔLi είναι το µήκος 
ευθείας διαδροµής µεταξύ τους.  

 

4.9.3 Πρόγραµµα σε προγραµµατιστικό περιβάλλον 
 

Για την εφαρµογή της µεθόδου δηµιουργήθηκε πρόγραµµα MATLAB 
[MATLABs 7.4, TheMathworks, Inc., Natick, MA] σε µία γενικευµένη 
δισδιάστατη (2D) µορφή. Ο κώδικας του προγράµµατος παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα Β.  

Η γενικευµένη δισδιάστατη µορφή προϋποθέτει όλα τα θερµοστοιχεία 
να είναι διατεταγµένα στην ίδια κατεύθυνση και τότε η απόσταση (L) 
µπορεί να ληφθεί µε απλή υποδιαίρεση της διαδροµής ως εξής: 

 

 

 

Κατά την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας χρησιµοποιήθηκε  µία 
επαναληπτική µέθοδος. Σε κάθε σάρωση οι τρέχουσες εκτιµήσεις 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος (Τs) χρησιµοποιούνται για την 
ενηµέρωση των τοπικών θερµοκρασιών αερίου (Tgas). Η διαδικασία 
ξεκινά εκτιµώντας τις πρώτες τιµές για τις θερµοκρασίες αερίου ως τις 
µετρηµένες θερµοκρασίες θερµοστοιχείου (TC). Τα θερµοστοιχεία που 
επιλέχθηκαν για την διόρθωση θερµοκρασιών φαίνονται στον Πίνακα 
4.17. 

 

Πίνακας 4.17: Θέσεις θερµοστοιχείων κεντρικής γραµµής που 
συµµετείχαν στη διόρθωση θερµοκρασιών. 

Α/α x (mm) z (mm) y (mm) 
1 300 10 0 
2 300 140 0 
3 300 270 0 

( )

( )

n+1 n-1

n n-

2

1

L ,                για i =1

,

n

L – L

L – 

   για 2 i n -1
2

,      αL γι  i =
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4 300 400 0 
5 300 530 0 
6 300 660 0 
7 300 790 0 
8 600 10 0 
9 600 140 0 
10 600 270 0 
11 600 400 0 
12 600 530 0 
13 600 660 0 
14 600 790 0 
15 900 10 0 
16 900 140 0 
17 900 270 0 
18 900 400 0 
19 900 530 0 
20 900 660 0 
21 900 790 0 

 

Οι υπολογισµένες θερµοκρασίες αερίου χρησιµοποιούνται στη 
συνέχεια στην επόµενη επανάληψη, και η διαδικασία επαναλαµβάνεται 
µέχρι οι επιµέρους εκτιµήσεις συγκλίνουν σε µια ενιαία λύση για το 
πεδίο θερµοκρασίας. Στις πειραµατικές δοκιµές το κριτήριο σύγκλισης 
επιλέχθηκε  στον ±1oC. Με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν αριθµητικά 
προβλήµατα και για ευκολία σύγκλισης της σειράς, υιοθετήθηκε µία 
συµβατική µέθοδος ελέγχου σύγκλισης, εισάγοντας έναν παράγοντα 
χαλάρωσης, r, στην Εξίσωση (4.26). Ο συντελεστής αυτός καθορίζει 
το ποσοστό κατά το οποίο η «παλιά» θα επηρεάσει την «νέα». Έτσι η 
θερµοκρασία αερίου θα δίνεται από την Εξίσωση (4.34). 

 

  (4.34) 

 

( )4 4TC
gas TC s TC gas-1

ε σΤ = Τ - T + T r + T 1- r
h
×é ù

é ùë ûê ú
ë û

Διέγραψε: (4.26)

Διέγραψε: (4.34)
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5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

Τα πειράµατα διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Ετερογενών Μειγµάτων 
και Συστηµάτων Καύσης της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά το έτος 2021. Συνολικά 
διεξήχθησαν 11 πειράµατα. Τα πρώτα 9 αποτελούν πειραµατικές 
δοκιµές σταθερής ισχύος µε παραµετρική µελέτη στην ισχύ της φωτιάς 
και το υλικό των τοιχωµάτων. Τα επόµενα 2 αφορούν την προσέγγιση 
της πρότυπης καµπύλης θερµοκρασίας – χρόνου  ISO834 (µεταβλητή 
ισχύς) µε παραµετρική µελέτη στο υλικό των τοιχωµάτων του 
διαµερίσµατος. Το σύνολο των πειραµάτων και των χαρακτηριστικών 
τους φαίνονται στον Πίνακα 5.1 

 

Πίνακας 5.1: Σύνολο πειραµάτων και παραµετρικών µελετών. 

Α/α 
Ονοµασία 
πειράµατος 

Θεωρητική 
Ισχύς Q (kW) 

Υλικό τοιχωµάτων 

1 Q68-GP1 68 Γυψοσανίδα 

2 Q102-GP1 102 Γυψοσανίδα 

3 Q136-GP1 136 Γυψοσανίδα 

4 Q34-GP2 34 Γυψοσανίδα 

5 Q68-GP2 68 Γυψοσανίδα 

6 Q102-GP2 102 Γυψοσανίδα 

7 Q34-SICA 34 
Σανίδα πυριτικού 
ασβεστίου 

8 Q68-SICA 68 
Σανίδα πυριτικού 
ασβεστίου 

9 Q102-SICA 102 
Σανίδα πυριτικού 
ασβεστίου 

10 ISO-GP Μεταβαλλόµενη Γυψοσανίδα 

11 ISO-SICΑ Μεταβαλλόµενη 
Σανίδα πυριτικού 
ασβεστίου 
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5.1 Παραµετρικές µελέτες 
 

Στο πλαίσιο διερεύνησης της επίδρασης σηµαντικών λειτουργικών 
παραµέτρων στα χαρακτηριστικά της φωτιάς σε διαµέρισµα 
πραγµατοποιήθηκε πειραµατική παραµετρική µελέτη. Με στόχο τον 
προσδιορισµό της επίδρασης της µεταβολής κάθε µελετώµενης 
παραµέτρου, σε κάθε πείραµα µεταβαλλόταν µόνο µια µεταβλητή. Οι 
λειτουργικές παράµετροι που µελετήθηκαν στις πειραµατικές δοκιµές 
της παρούσας εργασίας ήταν η θερµική ισχύς της φωτιάς και το υλικό 
των τοιχωµάτων του διαµερίσµατος. 

 

5.1.2 Ισχύς φωτιάς 
 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα E.4 του Ευρωκώδικα 1 (Annex E, 
EN1991:1-2, 2002) οι προτεινόµενοι µέγιστοι ρυθµοί έκλυσης 
θερµότητας ανά τετραγωνικό µέτρο για διάφορες χωρητικότητες 
εσωτερικών χώρων φαίνονται στον Πίνακα 5.2.  

 

Πίνακας 5.2: Προτεινόµενες τιµές για την ανάπτυξη φωτιάς σε 
διαµέρισµα για διάφορα είδη εσωτερικών χώρων. 

Τύπος 
κτηρίου 

Ρυθµός 
ανάπτυξης 
φωτιάς 

Χρόνος για την 
επίτευξη ΡΕΘ 1 

MW, ta (s) 

Μέγιστος ΡΕΘ 
ανά m2, 

RHRf (kW/m2) 
Κατοικία Μέτριος 300 250 
Δωµάτιο 

νοσοκοµείου 
Μέτριος 300 250 

Δωµάτιο 
ξενοδοχείου 

Μέτριος 300 250 

Βιβλιοθήκη Γρήγορος 150 500 
Γραφείο Μέτριος 300 250 
Δωµάτιο 
σχολείου 

Μέτριος 300 250 

Εµπορικό 
κέντρο 

Γρήγορος 150 250 

Θέατρο Γρήγορος 150 500 
Χώρος 

µεταφοράς 
Αργός 600 250 
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Για τις πειραµατικές δοκιµές σταθερής θερµικής ισχύος 
χρησιµοποιήθηκε η µέγιστη τιµή για τον τύπο κτηρίου «Γραφείο». 
Έτσι, η τιµή της µέγιστης ισχύος για το διαµέρισµα πλήρους κλιµακας 
ISO9705 καθορίστηκε στα 2160 kW και, χρησιµοποιώντας την 
Εξίσωση 2.Χ, για το πειραµατικό διαµέρισµα υπό κλίµακα 1:3, η 
µέγιστη θερµική ισχύς υπολογίστηκε στα 135,86 kW. 

Για τις πειραµατικές δοκιµές σταθερής ισχύος µελετήθηκαν τέσσερα 
διαφορετικά επίπεδα ισχύος της φωτιάς: 25%, 50%, 75% και 100% 
της µέγιστης θεωρητικής. Τα επίπεδα ισχύος ρυθµίστηκαν από την 
παροχή όγκου του καύσιµου σύµφωνα µε την Εξίσωση 5.1.: 

 

     (5.1) 

 

Έτσι, οι παροχές καυσίµου και οι αντίστοιχες τιµές της θεωρητικής 
ισχύος φαίνονται στον Πίνακα 5.3. 

 

Πίνακας 5.3: Επίπεδα ισχύος και παροχής καυσίµου για το µοντέλο 
και οι αντίστοιχες τιµές τους για το πρωτότυπο διαµέρισµα ISO9705. 

Ονοµασία 
οµάδας 

πειραµάτων 

Θεωρητική 
ισχύς 

µοντέλου 
(kW) 

Παροχή 
όγκου 
καύσιµου 
(nlpm) 

Θεωρητική 
ισχύς 

πρωτοτύπου 
(kW) 

Q34 34 22 540 
Q68 68 44 1080 
Q102 102 66 1620 
Q36 136 88 2160 

 

5.1.2 Υλικό τοιχωµάτων 
 

Για τις πειραµατικές δοκιµές σταθερής ισχύος και για τα πειράµατα 
πρότυπης καµπύλης θερµοκρασίας – χρόνου ISO834, 
πραγµατοποιήθηκε παραµετρική µελέτη στο υλικό των τοιχωµάτων. 
Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 4.1.2 χρησιµοποιήθηκαν δύο 
διαφορετικά υλικά για την κατασκευή των τοιχωµάτων, γυψοσανίδα 
(Gypsum Board – GP) και σανίδα πυριτικού ασβεστίου (Calcium 
Silicate – SICA). 

fuel uQ =m H!!
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5.1.3 Επαναληψιµότητα 
 

Με σκοπό την επαλήθευση των αποτελεσµάτων µε ίδιες και σταθερές 
συνθήκες πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 4 πειράµατα 
επαναληψιµότητας. Για τα πειράµατα αυτά, ανά 2, χρησιµοποιήθηκε 
το ίδιο υλικό τοιχωµάτων (γυψοσανίδα) καθώς και τα ίδια επίπεδα 
ισχύος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.4. 

 

Πίνακας 5.4: Πειράµατα επαναληψιµότητας. 

Ονοµασία 
πειράµατος 

Επίπεδα ισχύος 
(kW) 

Υλικό τοιχωµάτων 

Q68 – GP1 68 Γυψοσανίδα 
Q68 – GP2 68 Γυψοσανίδα 
Q102 – GP1 102 Γυψοσανίδα 
Q102 – GP2 102 Γυψοσανίδα 

  

Τα αποτελέσµατα των πειραµατικών δοκιµών επαναληψιµότητας για 
το θερµικό και ροϊκό πεδίο της φωτιάς παρουσιάζονται σε αυτή την 
παράγραφο. Θα συγκριθούν ενδεικτικά τα αποτελέσµατα από τα 
πειράµατα Q102-GP1 και Q102-GP2 για να προσδιοριστούν τυχόν 
αποκλίσεις. 

 

Αναπτυσσόµενο θερµικό πεδίο 

 

1) Αέριο περιβάλλον 

 

Στο Σχήµα 5.2 απεικονίζονται οι κατανοµές θερµοκρασίας αερίου 
µείγµατος (gas temperature contour plots) στην τοµή y=0 του 
διαµερίσµατος για τα πειράµατα του Q102-GP1 και Q102-GP2.  
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Σχήµα 5.2: Κατανοµές θερµοκρασίας στην τοµή y=0. 

 

Αναλύοντας τα Σχήµατα 5.2 (α.1) και (α.2) παρατηρείται µια περιοχή 
χαµηλών θερµοκρασιών στο κάτω µέρος του διαµερίσµατος και κοντά 
στο άνοιγµα. Υπενθυµίζεται ότι το άνοιγµα βρίσκεται στη θέση Χ = 0 
mm και εκτείνεται, καθ’ ύψος, από Z = 0 mm εώς Z = 660 mm. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εισροή ψυχρού αέρα στο διαµέρισµα 
από το κάτω µέρος του ανοίγµατος. Οι περιοχές των υψηλών 
θερµοκρασιών για κάθε πείραµα φαίνεται να βρίσκονται µεταξύ των 
αξόνων  Z = 400 και 530 mm, αλλά σε διαφορετικά σηµεία ως προς 
τον άξονα Χ. Στο Σχήµα 5.2.(α.1) παρατηρείται η περιοχή 
υψηλότερων θερµοκρασιών στον κατακόρυφο άξονα του καυστήρα 
(X=600 mm), ενώ για την περίπτωση του Σχήµατος 5.2.(α.2) η 
περιοχή αυτή είναι ελαφρώς µετατοπισµένη προς τα πίσω. Αυτό 
πιθανώς να συµβαίνει λόγω κάποιας ριπής ανέµου στη περίπτωση του 
πειράµατος Q102 – GP2 που µετατόπιζε την φλόγα προς την οπίσθια 
πλευρά του διαµερίσµατος. Το γεγονός αυτό µπορεί να επιβεβαιωθεί 
και από την εισχώρηση του κατώτερου ψυχρού σώµατος αέρα 
µακρύτερα στο εσωτερικό του διαµερίσµατος. 
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Σχήµα 5.3: Κατανοµή θερµοκρασιών καθ’ ύψος στην οπίσθια γωνία. 

 

Η τάση της φλόγας προς τα πίσω για το πείραµα Q102-GP2 φαίνεται 
και στο Σχήµα 5.3, όπου απεικονίζονται οι καθ’ ύψος κατανοµές 
θερµοκρασίας στην οπίσθια γωνία και είναι εµφανές ότι αυτές είναι 
υψηλότερες από το πείραµα Q102-GP1. 

 

Σχήµα 5.4: Κατανοµές θερµοκρασίας αερίου µείγµατος κοντά στο 
πλαϊνό τοίχωµα για τα πειράµατα Q102-GP1 (αριστερά) και Q102-

GP2 (δεξιά). 

 

0

200

400

600

800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

 GP1
 GP2

T (oC)

Z
 (

m
m

)

BACK CORNER TEMP PROFILE (Q68)

400 600 800

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

241,0

328,5

416,0

503,5

591,0

678,5

766,0

853,5

941,0

T(oC)Q102-GP2-GAS SIDEWALL

300 400 500 600 700 800 900

200

300

400

500

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

241,0

328,8

416,5

504,3

592,0

679,8

767,5

855,3

943,0

T(oC)Q102-GP1-GAS SIDEWALL



5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 117 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Για τις θερµοκρασίες αερίου µείγµατος κοντά στο πλαϊνό τοίχωµα, 
σύµφωνα µε το Σχήµα 5.4, παρατηρούνται γενικά υψηλότερες τιµές 
στο πείραµα Q102-GP2. Η µέγιστη θερµοκρασία παρατηρείται στο 
σηµείο (300,400) για το πείραµα Q102-GP1 ενώ για το πείραµα Q102-
GP2 ανάµεσα στα σηµεία (300,400) και (600,530). 

 

2) Τοιχώµατα 

 

Στο Σχήµα 5.5 απεικονίζονται οι κατανοµές θερµοκρασίας για τα µη 
εκτεθειµένα (UN) θερµοστοιχεία, Σχήµατα 5.5.(α.1), (α.2), και για τα 
εκτεθειµένα (EX) θερµοστοιχεία, Σχήµατα 5.5.(β.1), (β.2), στο 
εσωτερικό του πλαϊνού τοιχώµατος. Στα Σχήµατα 5.5.(α.1), (α.2) 
παρατηρείται ότι η υψηλότερη θερµοκρασία βρίσκεται στο κάτω µέρος 
του τοιχώµατος ακολουθώντας µία φθίνουσα πορεία όσο αυξάνεται το 
ύψος. Αντίθετα, στα Σχήµατα 5.5.(β.1), (β.2), η κατανοµή 
θερµοκρασιών των εκτεθειµένων θερµοστοιχείων περιλαµβάνει 
υψηλές θερµοκρασίες περιφερειακά και χαµηλότερες στο κέντρο. 
Γενικά, οι εσωτερικές θερµοκρασίες του πλαϊνού τοιχώµατος για τα 
δύο πειράµατα φαίνεται να είναι συγκρίσιµες. 
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Σχήµα 5.5: Χάρτες θερµοκρασίας εκτεθειµένων, (α.1) και (α.2), και 
µη, (β.1) και (β.2), θερµοστοιχείων στο εσωτερικό του πλαϊνού 

τοιχώµατος. 

 

Για το οπίσθιο τοίχωµα, παρατηρείται σε όλα τα διαγράµµατα 
θερµοκρασίας του Σχήµατος 5.6 µία τάση της φωτιάς προς την 
αριστερή πλευρά του τοιχώµατος. Συγκρίνοντας τα Σχήµατα 
5.6.(α.1), (α.2) η κατανοµή θερµοκρασιών της µη εκτεθειµένης 
επιφάνειας είναι παρόµοια. Αντιθέτως, για τις θερµοκρασίες της 
εκτεθειµένης επιφάνειας, Σχήµατα 5.6.(β.1), (β.2), υπάρχουν 
διαφορές της τάξης των 200oC. Στο πείραµα Q102-GP2 η υψηλή 
περιοχή θερµοκρασιών καταλαµβάνει το επάνω αριστερά τµήµα του 
τοιχώµατος ενώ στο πείραµα Q102-GP οι υψηλές θερµοκρασίες 
παρατηρούνται στο ύψος Z=400 και προς τα αριστερά. Τα 
αποτελέσµατα αυτά, σε συνδυασµό µε το Σχήµα 5.2.(α.2) 
αποδεικνύουν ότι η φλόγα τείνει προς την αριστερή και οπίσθια γωνία 
του διαµερίσµατος. 
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Σχήµα 5.6: Χάρτες θερµοκρασίας εκτεθειµένων, (α.1) και (α.2), και 
µη, (β.1) και (β.2), θερµοστοιχείων στο εσωτερικό του οπίσθιου 

τοιχώµατος. 

 

Στην περίπτωση του πειράµατος Q102-GP2 οι µη εκτεθειµένες 
θερµοκρασίες στο εσωτερικό της οροφής, Σχήµα 5.7.(α.2), είναι 
σηµαντικά υψηλότερες από το πείραµα Q102-GP1, Σχήµα 5.7.(α.1). 
Επιπλέον, στο πείραµα Q102-GP1 οι θερµοκρασίες είναι σηµαντικά 
χαµηλότερες από το Q102-GP2. 
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Σχήµα 5.7: Διαγράµµατα κατανοµής θερµοκρασίας µη εκτεθειµένων 
θερµοστοιχείων, (α.1) και (α.2) στην οροφή, για ισχύ 102 kW. 

 

Και στα δύο πειράµατα το εκτεθειµένο θερµοστοιχείο στο κέντρο της 
οροφής αστόχησε και δεν εµφανίζεται στη σύγκριση θερµοκρασιών 
στο Σχήµα 5.7.(β). Παρόλα αυτά οι µετρούµενες θερµοκρασίες και 
στην εκτεθειµένη επιφάνεια εµφανίζουν σηµαντικές αποκλίσεις.  
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Όσον αφορά την καθ’ ύψος κατανοµή ταχυτήτων στο άνοιγµα, στο 
Σχήµα 5.8 παρατηρείται ότι στα κατώτερα επίπεδα η ταχύτητα του 
ψυχρού εισερχόµενου αέρα είναι αρνητική, µε φορά προς το 
εσωτερικό του διαµερίσµατος, ενώ στα ανώτερα στρώµατα η ταχύτητα 
των θερµών καυσαερίων θετική, µε φορά προς τα έξω. Οι τιµές για τα 
δύο πειράµατα παρουσιάζουν µικρές διαφορές. 

 

 

Σχήµα 5.8: Κατανοµή ταχυτήτων καθ’ ύψος στο άνοιγµα για τα 
πειράµατα Q102-GP1 και Q102-GP2. 

 
5.2 Πειράµατα σταθερής ισχύος 
 

Στο Σχήµα 5.9 απεικονίζεται ο µετρούµενος ρυθµός έκλυσης 
θερµότητας (ΡΕΘ – HRR) συναρτήσει της θεωρητικής ισχύος της 
φωτιάς. Είναι εµφανές ότι ο µετρούµενος ΡΕΘ φαίνεται µεγαλύτερος 
από την θεωρητική ισχύ πράγµα που θα σήµαινε ότι ο βαθµός 
απόδοσης της καύσης θα ήταν µεγαλύτερος του 100%. Οι αποκλίσεις 
στις µετρήσεις του ΡΕΘ οφείλονται στα πειραµατικά σφάλµατα του 
αναλυτή, τα οποία στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν 
πραγµατοποιήθηκαν. 

Έτσι θεωρείται ότι οι φωτιές που αναπτύχθηκαν σε όλες τις 
πειραµατικές δοκιµές σταθερής ισχύος είχαν βαθµό απόδοσης κοντά 
στο 100%. 
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Σχήµα 5.9: Ρυθµός έκλυσης θερµότητας σε σχέση µε την θεωρητική 
ισχύς φωτιάς για τα πειράµατα σταθερής ισχύος. 

 

5.2.1 Επίδραση ισχύος φωτιάς 
 

Συνολικά µελετήθηκαν τέσσερα επίπεδα ισχύος (34, 68, 102 και 136 
kW) όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.1. Ωστόσο, για το επίπεδο των 
136 kW (Πείραµα Q136-GP1) δεν εξάχθηκαν σαφή αποτελέσµατα 
διότι η φλόγα εξερχόταν από το άνοιγµα και το πείραµα διακόπηκε 
πριν επιτευχθούν ψευδό-µόνιµες συνθήκες. Στο Σχήµα 5.10 
παρουσιάζονται στιγµιότυπα από τις δοκιµές Q34 – GP2 και Q68 – GP2 
σταθερής ισχύος. 
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Σχήµα 5.10: Στιγµιότυπα εµπρόσθιας όψης για τις δοκιµές Q34 – 
GP2 (αριστερά) και Q68 – GP2 (δεξιά) 

 

Για την κατανόηση της επίδρασης της ισχύος της φωτιάς στα 
χαρακτηριστικά του θερµικού και ροϊκού πεδίου της φωτιάς 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της οµάδας πειραµάτων Q – GP2 
(Πίνακας 5.1) για όλα τα επίπεδα ισχύος. 

 

1) Αέριο περιβάλλον 

 

Στο Σχήµα 5.11 παρουσιάζονται οι κατανοµές θερµοκρασίας αερίου 
µείγµατος στην τοµή Y=0 του διαµερίσµατος. 
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Σχήµα 5.11: Κατανοµές θερµοκρασίας αερίου στην τοµή Υ=0 του 
διαµερίσµατος για τα πειράµατα Q34, 68, 102 – GP2. 

 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 5.11 η αύξηση της ισχύος της φωτιάς 
µετατοπίζει την περιοχή µέγιστων θερµοκρασιών από το σηµείο 
(300,400) προς τα πάνω και στο οπίσθιο µέρος του διαµερίσµατος. Σε 
χαµηλό επίπεδο ισχύος, Σχήµα 5.11.(α), οι θερµοκρασίες είναι σχετικά 
χαµηλές (60-450oC) και το πλούµιο φαίνεται να καταλαµβάνει το άνω 
µισό του διαµερίσµατος. Στα επόµενα Σχήµατα 5.11.(β) και 5.11.(γ) 
επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες, 250-1000oC και 450-1200oC  
αντίστοιχα, σε ολόκληρο το εσωτερικό του διαµερίσµατος, εκτός από 
την περιοχή κοντά στο άνοιγµα µέχρι και τον άξονα του καυστήρα. Η 
αύξηση της θερµικής ισχύος φαίνεται να µετακινεί τη φλόγα προς τα 
πίσω. 
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Στο άνοιγµα, η αύξηση της ισχύος της φωτιάς οδηγεί σε αύξηση της 
µέσης θερµοκρασίας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.12 (αριστέρα). Η 
αύξηση αυτή είναι έντονη στο άνω τµήµα του ανοίγµατος λόγω της 
συνεχούς θέρµανσης της δέσµης οροφής καυσαερίων. 

Παράλληλα, οι ταχύτητες εισροής αέρα και εξαγωγής καυσαερίων 
αυξάνονται για µεγαλύτερα επίπεδα ισχύος όπως και το ύψος του 
ουδέτερου επιπέδου όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.12 (δεξιά). 

 

Σχήµα 5.12: Κατανοµή θερµοκρασιών (αριστερά) και ταχυτήτων 
(δεξιά) στο άνοιγµα για τα πειράµατα Q34, 68, 102 – GP2. 

 

Η καθ’ ύψος κατανοµή θερµοκρασιών στην οπίσθια και την εµπρόσθια 
γωνία φαίνεται στο Σχήµα 5.13. Συνολικά και για τις δύο γωνίες η 
αύξηση της ισχύος της φωτιάς συνεπάγεται αύξηση όλων των 
θερµοκρασιών. Στην περίπτωση της εµπρόσθιας γωνίας, Σχήµα 5.13 
(δεξιά), η αύξηση στην µετρούµενη θερµοκρασία στο ύψος Z=50mm 
είναι σηµαντικά µικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση για την οπίσθια 
γωνία, Σχήµα 5.13 (αριστερά). Αυτό είναι λογικό καθώς η εµπρόσθια 
γωνία βρίσκεται πλησιέστερα στο άνοιγµα και συνεπώς ψύχεται 
εντονότερα από τον εισερχόµενο αέρα.  
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Σχήµα 5.13: Κατανοµή θερµοκρασίας για την οπίσθια (αριστερά) 
και εµπρόσθια γωνία (δεξιά). 

Τα επίπεδα θερµοκρασιών στην επιφάνεια κοντά στο πλαϊνό τοίχωµα 
αυξάνονται µε την αύξηση της ισχύος ενώ η κατανοµή τους διατηρεί 
σταθερή δοµή, η οποία γίνεται αντιληπτή στα υψηλά επίπεδα ισχύος 
στα Σχήµατα 5.14.(β), (γ). Χαµηλές θερµοκρασίες παρατηρούνται στα 
δεξιά της επιφάνειας ενώ αυξάνονται προχωρώντας προς τα πάνω και 
προς το άνοιγµα (αριστερά της επιφάνειας). 

 

Σχήµα 5.14: Κατανοµές θερµοκρασίας αερίου µείγµατος κοντά στην 
επιφάνεια του πλαϊνού τοιχώµατος. 
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2) Θερµοκρασίες Τοιχωµάτων 

 

Στο Σχήµα 5.15 απεικονίζονται οι κατανοµές θερµοκρασίας στο 
εσωτερικό του πλαϊνού τοιχώµατος, µε την εκτεθειµένη επιφάνεια στη 
δεξιά στήλη και τη µη εκτεθειµένη επιφάνεια στην αριστερή.  

 

Σχήµα 5.15: Κατανοµές θερµοκρασίας στο εσωτερικό του πλαϊνού 
τοιχώµατος, για την εκτεθειµένη (δεξιά στήλη) και τη µη εκτεθειµένη 

(αριστερή στήλη) επιφάνεια. 

(α.1) 

300 400 500 600 700 800 900

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

84,00

166,0

248,0

330,0

412,0

494,0

576,0

658,0

740,0

T(oC)Q34-GP2-SIDEWALL-UN

300 400 500 600 700 800 900

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

84,00

166,0

248,0

330,0

412,0

494,0

576,0

658,0

740,0

T(oC)
Q68-GP2-SIDEWALL-UN

300 400 500 600 700 800 900

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

84,00

166,0

248,0

330,0

412,0

494,0

576,0

658,0

740,0

T(oC)
Q102-GP2-SIDEWALL-UN

300 400 500 600 700 800 900

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

84,00

166,0

248,0

330,0

412,0

494,0

576,0

658,0

740,0

T(oC)Q34-GP2-SIDEWALL-EX

300 400 500 600 700 800 900

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

84,00

166,0

248,0

330,0

412,0

494,0

576,0

658,0

740,0

T(oC)Q68-GP2-SIDEWALL-EX

300 400 500 600 700 800 900

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Z
 (

m
m

)

X (mm)

84,00

166,0

248,0

330,0

412,0

494,0

576,0

658,0

740,0

T(oC)Q102-GP2-SIDEWALL-EX

(α.1) 

(β.2) 

(β.1) 

(α.3) 

(α.2) 

(β.3) 



5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 128 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

Όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 5.1.3 και το Σχήµα 5.5, η 
κατανοµή θερµοκρασιών στη µη εκτεθειµένη επιφάνεια για όλα τα 
επίπεδα ισχύος παρουσιάζει υψηλές τιµές χαµηλά και κεντρικά στο 
τοίχωµα (και κοντά στον καυστήρα) µε σταδιακή µείωση όσο 
αυξάνεται η απόσταση όπως φαίνεται και στα Σχήµατα 5.15.(α.1), 
(α.2), (α.3). Το τοίχωµα θερµαίνεται από κάτω προς τα πάνω λόγω 
φυσικής συναγωγής. Αντίθετα, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 
5.15.(β.1), (β.2) οι θερµοκρασίες της εκτεθειµένης επιφάνειας 
παρουσιάζουν χαµηλές τιµές στον άξονα Χ=600 mm µέχρι το ύψος 
Ζ=400 mm και η µεταφορά θερµότητας γίνεται προς το κέντρο του 
τοιχώµατος. Η µέγιστη θερµοκρασία στο εσωτερικό του τοιχώµατος 
παρουσιάζεται για την περίπτωση της µη εκτεθειµένης επιφάνειας, 
Σχήµα 5.15.(α.3). 
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Σχήµα 5.16: Κατανοµές θερµοκρασίας στο οπίσθιο τοίχωµα των 
εκτεθειµένων (δεξιά) και µη εκτεθειµένων (αριστερά) 

θερµοστοιχείων. 
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Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το Σχήµα 5.16, οι µετρούµενες 
θερµοκρασίες στο εσωτερικό του οπίσθιου τοιχώµατος αυξάνονται µε 
την αύξηση της ισχύος. Στην  µη εκτεθειµένη επιφάνεια υψηλές 
θερµοκρασίες παρουσιάζονται προς τα αριστερά του τοιχώµατος όπως 
φαίνεται στα Σχήµατα 5.16.(α.1), (α.2), (α.3). Για την εκτεθειµένη 
επιφάνεια, υψηλές τιµές θερµοκρασίας µετρούνται στο άνω τµήµα του 
τοιχώµατος. Με την αύξηση της ισχύος η φλόγα τείνει προς τα 
αριστερά του τοιχώµατος από το οποίο επηρεάζονται κυρίως οι µη 
εκτεθειµένες θερµοκρασίες, Σχήµα 5.16 (αριστερά). Οι εκτεθειµένες 
θερµοκρασίες, Σχήµα 5.16 (δεξιά), φαίνεται να έχουν µία σχετικά 
οµοιόµορφη κατανοµή. 

 

 

Σχήµα 5.17: Κατανοµές θερµοκρασίας στην οροφή των µη 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων. 
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Σχήµα 5.18: Κατανοµή θερµοκρασίας στην οροφή των 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων. 

 

Η κατανοµή των θερµοκρασιών των µη εκτεθειµένων θερµοστοιχείων 
στο εσωτερικό της οροφής, Σχήµα 5.17, είναι οµοιόµορφη στο χαµηλό 
επίπεδο ισχύος (γύρω στους 120oC). Καθώς η θερµική ισχύς αυξάνεται 
οι θερµοκρασίες στο οπίσθιο και αριστερό µέρος του διαµερίσµατος 
φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο. Η ισχύς της φωτιάς επηρεάζει 
κατά όµοιο τρόπο και την κατανοµή των θερµοκρασιών των 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων της οροφής όπως φαίνεται και στο 
Σχήµα 5.18.  

Τα δύο Σχήµατα 5.17 και 5.18 σε συνδυασµό µε το Σχήµα 5.16 
(θερµοκρασίες οπίσθιου τοιχώµατος) δείχνουν ότι η φλόγα τείνει προς 
την οπίσθια αριστερή γωνία µε την αύξηση της ισχύος. 

 

3) Θερµορροή στα τοιχώµατα 

 

Συνολικά µετρήθηκαν θερµορροές σε τρία τοιχώµατα: πλαϊνό, οπίσθιο 
και οροφή. Οι τιµές για τα διάφορα επίπεδα ισχύος παρουσιάζονται 
στο Σχήµα 5.18.(α) για την οµάδα πειραµάτων GP2. Ο αισθητήρας 
θερµορροής της οροφής παρουσίασε ασυνήθιστες µετρήσεις στα 
πειράµατα Q34 – GP2  και Q68 – GP2 και δεν µπορούν να βγουν σαφή 
αποτελέσµατα.  
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Για την εκτίµηση των τιµών θερµορροής χρησιµοποιείται και το Σχήµα 
5.19.(γ) στο οποίο φαίνονται οι τιµές για τα πειράµατα της οµάδας Q-
SICA. Εκτιµώντας πως η συµπεριφορά είναι παρόµοια για τις δύο 
οµάδες (GP2 και SICA) παρότι αλλάζει το δοµικό υλικό των 
τοιχωµάτων, η θερµορροή φαίνεται να διπλασιάζεται για κάθε επίπεδο 
ισχύος. Επίσης, σύµφωνα µε τα Σχήµατα 5.19.(α), (γ), δεν υπάρχουν 
σαφείς διαφορές για τις θερµορροές των 3 τοιχωµάτων (πλαϊνό και 
οπίσθιο τοίχωµα, οροφή) για όλα τα επίπεδα ισχύος. 

 

 

Σχήµα 5.19: Θερµορροή τοιχωµάτων για τα διάφορα επίπεδα 
ισχύος για τα πειράµατα (α) GP2, (β) GP2, (γ) SICA. 

 

Επιπλέον , στο Σχήµα 5.19.(γ) απεικονίζονται οι θερµορροές για 3 
σηµεία στο πλαϊνό τοίχωµα (Πειράµατα Q-GP1). Φαίνεται ότι η 
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θερµορροή στον άξονα X900 είναι σηµαντικά υψηλότερη σε όλα τα 
επίπεδα ισχύος, ενώ σε υψηλά επίπεδα ισχύος η θερµορροή στον 
άξονα X300 είναι µεγαλύτερη από τον άξονα του καυστηρά (Χ600). 

 

5.2.2 Επίδραση υλικού τοιχωµάτων 
 

Για την µελέτη της επίδρασης του υλικού τοιχωµάτων στα 
χαρακτηριστικά της φωτιάς χρησιµοποιείται ένας µέσος όρος των 
οµάδων πειραµάτων Q-GP1 και Q-GP2 για τη σύγκριση µε τα 
πειράµατα Q-SICA. Για λόγους οικονοµίας χώρου παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα των πειραµατικών δοκιµών Q68-GP2 και Q68-SICA. Τα 
εξαγόµενα συµπεράσµατα είναι παρόµοια και κατά τη σύγκριση των 
υπολοίπων πειραµάτων. 

Οι θερµοφυσικές ιδιότητες των δοµικών υλικών (Πίνακα 4.1), 
γυψοσανίδα (GP) και σανίδα πυριτικού ασβεστίου (SICA) δεν 
παρουσιάζουν σηµαντικες διαφορές µεταξύ τους. Για αυτό τον λόγο η 
σύγκριση των αποτελεσµάτων των πειραµατικών δοκιµών δεν 
αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντικές αποκλίσεις. Στο Σχήµα 5.20 
φαίνονται στιγµιότυπα από τις δοκιµές Q68 – GP2 και Q68 – SICA. 

 

Σχήµα 5.20: Στιγµιότυπα φωτιάς σε διαµέρισµα µπροστινής όψης 
για τα πειράµατα Q68 – GP2 (αριστερά) και Q68 – SICA (δεξιά). 
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1) Αέριο περιβάλλον 

 

Οι θερµοκρασίες στο διαµέρισµα για το πείραµα Q68-GP2 είναι 
υψηλότερες από αυτές στο πείραµα Q68-SICA, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 5.21. Στην περίπτωση του πειράµατος µε γυψοσανίδα (Σχήµα 
5.21, αριστερά) αναπτύσσονται υψηλότερες θερµοκρασίες στη δέσµη 
καυσαερίων σε όλο το µήκος της οροφής. Η περιοχή ψυχρών 
θερµοκρασιών (εισερχόµενος αέρας) είναι µεγαλύτερη για το πυριτικό 
ασβέστιο (Σχήµα 5.21, δεξιά). 

 

Σχήµα 5.21: Κατανοµές θερµοκρασίας στο επίπεδο Y=0. 

 

Στο άνοιγµα τα καυσαέρια που εξάγονται από το άνω τµήµα καθώς και 
ο εισερχόµενος αέρας βρίσκονται σε υψηλότερη θερµοκρασία στην 
δοκιµή µε την γυψοσανίδα (Σχήµα 5.22, αριστερά). Στο Σχήµα 5.22 
(αριστερά) φαίνεται ότι οι ταχύτητες και για τα δύο υλικά δεν 
παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές. Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά το 
πείραµα Q68-SICA κατέρρευσε τµήµα του τοιχώµατος πάνω από το 
άνοιγµα και έτσι η µέτρηση στο ανώτερο σηµείο είναι λανθασµένη και 
δεν απεικονίζεται στο Σχήµα 5.22 (αριστερά). 

0 200 400 600 800 1000 1200
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Z
 (

m
m

)

X (mm)

90,00

185,0

280,0

375,0

470,0

565,0

660,0

755,0

850,0

T(oC)Q68-GP2

0 200 400 600 800 1000 1200
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Z
 (

m
m

)

X (mm)

90,00

185,0

280,0

375,0

470,0

565,0

660,0

755,0

850,0

T(oC)Q68-SICA



5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 135 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

Σχήµα 5.22: Κατανοµή θερµοκρασιών (αριστερά) και ταχυτήτων 
(δεξιά) στο άνοιγµα κατά τον κατακόρυφο άξονα. 

 

Οι θερµοκρασίες αερίου µείγµατος κοντά στο πλαϊνό τοίχωµα δεν 
παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές (µέγιστη 680oC) για τα δύο υλικά, 
όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.23. Η µέγιστη θερµοκρασία 
παρατηρείται στο ανώτερο σηµείο και για τις δύο περιπτώσεις. 

 

Σχήµα 5.23: Κατανοµές θερµοκρασίας αερίου µείγµατος κοντά στην 
επιφάνεια του πλαϊνού τοιχώµατος. 
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Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4, οι θέσεις των µην εκτεθειµένων 
θερµοστοιχείων στο εσωτερικό όλων των τοιχωµάτων είναι 
διαφορετικές, και συγκεκριµένα σε βάθος 12,55 mm για την 
γυψοσανίδα (GP) και σε βάθος 19 mm για τη σανίδα πυριτικού 
ασβεστίου (SICA). Οι συγκρίσεις των θερµοκρασιών στα επίπεδα 
πιθανώς να µην είναι ακριβείς ποσοτικά αλλά περιγράφουν ποιοτικά 
τη συµπεριφορά της µη εκτεθειµένης επιφάνειας των τοιχωµάτων στη 
φωτιά σε διαµέρισµα. 

Η διαφορά θερµοκρασίας στο εσωτερικό των τοιχωµάτων ανάµεσα 
στην γυψοσανίδα (GP) και στη σανίδα πυριτικού ασβεστίου (SICA) 
γίνεται εµφανής στο Σχήµα 5.24. Οι αποκλίσεις για τις θερµοκρασίες 
των εκτεθειµένων θερµοστοιχείων φαίνεται να είναι µικρότερες, 
Σχήµα 5.24.(β.1), (β.2), ενώ η µεταφορά θερµότητας γίνεται κατά 
όµοιο τρόπο και για τα δύο υλικά. 

 

Σχήµα 5.24: Κατανοµές θερµοκρασίας µη εκτεθειµένων, (α.1) και 
(α.2), εκτεθειµένων, (β.1) και (β.2), θερµοστοιχείων στο εσωτερικό 

του πλαϊνού τοιχώµατος. 
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Σχετικά υψηλές διαφορές παρατηρούνται και στην περίπτωση του 
οπίσθιου τοιχώµατος, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.25. Οι 
θερµοκρασίες των µη εκτεθειµένων θερµοστοιχείων, Σχήµα 
5.25.(α.1), (α.2), είναι υψηλές προς τα αριστερά του 
τοιχώµατος.Επιπλέον, η µέγιστη θερµοκρασία των εκτεθειµένων 
θερµοστοιχείων, Σχήµατα 5.25.(β.1), (β.2), παρατηρείται στο 
κεντρικό και ανώτερο σηµείο του τοιχώµατος µε την διαφορά στη µέση 
θερµοκρασία ανάµεσα στα δύο υλικά να είναι και εδώ περίπου 120oC. 
Η µεταφορά θερµότητας για το πυριτικό ασβέστιο, Σχήµα 5.25.(β.1), 
φαίνεται να γίνεται προς το κέντρο του τοιχώµατος ενώ στην 
περίπτωση της γυψοσανίδας, η φωτιά φαίνεται να επηρεάζει το 
αριστερό και άνω τµήµα του. 
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Σχήµα 5.25: Κατανοµές θερµοκρασίας µη εκτεθειµένων, (α.1) και 
(α.2), και εκτεθειµένων, (β.1) και (β.2), θερµοστοιχείων στο 

εσωτερικό του οπίσθιου τοιχώµατος. 

 

Οι θερµοκρασίες στο εσωτερικό της οροφής παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 5.26. Η κατανοµή θερµοκρασίας των µη εκτεθειµένων 
θερµοστοιχείων, Σχήµα 5.26.(α.1), (α.2) είναι οµοιόµορφη και για τα 
δύο υλικά µε τη διαφορά στους 150oC. Από την άλλη πλευρά, οι 
θερµοκρασίες των εκτεθειµένων θερµοστοιχείων, Σχήµατα 
5.26.(β.1), (β.2) δεν παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις. 

 

 

Σχήµα 5.26: Κατανοµές θερµοκρασίας µη εκτεθειµένων, (α.1) και 
(α.2), και εκτεθειµένων, (β.1) και (β.2), θερµοστοιχείων στο 

εσωτερικό της οροφής. 

 

 

 

300 400 500 600 700 800 900

-150

-100

-50

0

50

100

150

X (mm)

Y
 (m

m
)

Q68 - GP2 - CEILING - EX

370

431

404

452

300 400 500 600 700 800 900

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

X (mm)

Y 
(m

m
)

125,0

170,6

216,3

261,9

307,5

353,1

398,8

444,4

490,0

T(oC)
Q68-GP2-CEIL-UN

300 400 500 600 700 800 900

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

X (mm)

Y 
(m

m
)

125,0

170,6

216,3

261,9

307,5

353,1

398,8

444,4

490,0

T(oC)Q68-SICA-CEILING-EX

300 400 500 600 700 800 900

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Y 
(m

m
)

X (mm)

125,0

170,6

216,3

261,9

307,5

353,1

398,8

444,4

490,0

T(oC)Q68-SICA-CEIL-UN

(α.1) (α.2) 

(β.1) (β.2) 



5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 139 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

5.2.3 Συνέπειες στη δοµή των τοιχωµάτων 
 

Τα τοιχώµατα του διαµερίσµατος επαναχρησιµοποιήθηκαν σε αρκετές 
πειραµατικές δοκιµές σταθερής ισχύος. Η συνεχής έκθεση τους σε 
φωτιές διαφορετικών επιπέδων ισχύος είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή 
των εσωτερικών διαστάσεων του διαµερίσµατος λόγω παραµόρφωσης 
και ακόµα και την αστοχία σε υψηλές τιµές θερµικής ισχύος. Τα 
τοιχώµατα γυψοσανίδας χρησιµοποιήθηκαν για τις οµάδες 
πειραµατικών δοκιµών Q – GP1 και Q – GP2 µε προτεραιότητα τα 
χαµηλά επίπεδα ισχύος και µε αυτή την σειρά χρονικά. 

Οι συνέπειες των πειραµάτων Q – GP1 φαίνονται στο Σχήµα 5.27. 
Μετά το πέρας και της δοκιµής Q136 – GP1 δεν φάνηκε κάποιο σοβαρό 
πρόβληµα στη δοµή των τοιχωµάτων. Τα µαύρα σηµάδια στο δάπεδο 
είναι η καµένη επικάλυψη της γυψοσανίδας. 

 

 

 

Σχήµα 5.27: Εµπρόσθια όψη διαµερίσµατος µετά από τις 
πειραµατικές δοκιµές Q – GP1. 
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Στη συνέχεια, την επόµενη µέρα πραγµατοποιήθηκαν η οµάδα 
δοκιµών Q – GP2. Στο Σχήµα 5.27 φαίνονται οι συνέπειες µετά το 
πέρας και της δοκιµής Q102 – GP2. 

 

Σχήµα 5.27: Εικόνα κατά τη διάρκεια της δοκιµής Q102 – GP2 
(δεξιά) και µετά το πέρας (αριστερά). 

 

Κατά τη διάρκεια, και προς το τέλος, του πειράµατος Q102 – GP2 ένα 
µέρος της οροφής και συγκεκριµένα το εκτεθειµένο στη φλόγα φύλλο 
γυψοσανίδας κατέρρευσε, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.27 
(αριστερά). Επιπλέον, καταγράφηκαν και ραγίσµατα στο δάπεδο 
κοντά στον καυστήρα και στα πλαϊνά τοιχώµατα. Η οροφή κατέρρευσε 
κατά την αφαίρεση της. 
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Για την οµάδα δοκιµών Q – SICA οι συνέπειες απεικονίζονται στο 
Σχήµα 5.28. 

 

Σχήµα 5.28: Εικόνες του διαµερίσµατος µετά το πέρας των δοκιµών 
Q – SICA. 

 

Μετά το πέρας της δοκιµής Q102 – SICA το δάπεδο καθώς και όλα τα  
τοιχώµατα αστόχησαν. Στο οπίσθιο τοίχωµα η αστοχία του τοιχώµατος 
είναι οριζόντια και στο κέντρο ενώ στα πλαϊνά τοιχώµατα είναι 
κατακόρυφη. Οι αστοχίες προέκυψαν από την παραµόρφωση των 
τοιχωµάτων λόγω της θερµότητας της φωτιάς όπως φαίνεται στο 
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Σχήµα 5.28 (πάνω δεξιά). Η οροφή κατέρρευσε κατά την αφαίρεση 
της. 

 

5.3 Πειράµατα πρότυπης καµπύλης θερµοκρασίας – χρόνου 
ISO834. 
 

Η καµπύλη θερµοκρασίας – χρόνου ISO834, όπως φαίνεται και στο 
Σχήµα 2.6, ακολουθεί µονότονα ανοδική πορεία και δεν υπάρχει 
προτεινόµενος χρόνος διάρκειας της φωτιάς. Η διάρκεια της 
πειραµατικής δοκιµής επιλέχθηκε να είναι 3600 s ή 1 ώρα. Κατά τη 
διάρκεια του πειράµατος ISO-SICA το πρόγραµµα αυτοµάτου ελέγχου 
παρουσίασε ασταθή συµπεριφορά µετά το χρονικό σηµείο των 2200 
δευτερολέπτων (ή 36 λεπτών) µε η παροχή καυσίµου να εναλλάσσεται 
από µηδέν στην µέγιστη. Η πειραµατική δοκιµή ISO-GP διήρκησε 
κανονικά και τα 3600 δευτερόλεπτα. 

Στιγµιότυπα από τις δύο πειραµατικές δοκιµές φαίνονται στα Σχήµατα 
5.29 και 5.30. Η πειραµατική δοκιµή ISO – GP πραγµατοποιήθηκε 
χωρίς προηγούµενη καταπόνηση των τοιχωµάτων από κάποιο 
πείραµα. Αντίθετα, σε µικρό χρονικό διάστηµα (κάποιες ηµέρες) 
πραγµατοποιήθηκαν οι δοκιµές Q - SICA και ISO – SICA. Για τον λόγο 
αυτό η κατάσταση των τοιχωµάτων πυριτικού ασβεστίου, πριν την 
έναρξη του πειράµατος ISO – SICA ήταν αυτή του Σχήµατος 5.28 και 
συνεπώς οι µετρήσεις θερµοκρασίας τόσο στο αέριο περιβάλλον αλλά 
κυρίως στο εσωτερικό των τοιχωµάτων µπορεί να µην είναι 
αντιπροσωπευτικές ενός διαµερίσµατος µε «φρέσκα» τοιχώµατα. 
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Σχήµα 5.29: Στιγµιότυπα από το πείραµα ISO – GP στο 1ο λεπτό 
(πάνω αριστερά), στα 30 λεπτά (δεξιά) και στην 1 ώρα (κάτω 

αειστερά). 

 

Σχήµα 5.30: Στιγµιότυπα από το πείραµα ISO – SICA στα 30 λεπτά. 



5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 144 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

Η προσέγγιση της πρότυπης καµπύλης θερµοκρασίας-χρόνου ISO 
834, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.31 είναι καλή. Η µέση 
µετρούµενη θερµοκρασία του στρώµατος καυσαερίων και για τα δύο 
πειράµατα εξάχθηκε από τις µετρούµενες θερµοκρασίες των 
θερµοστοιχείων όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.17 είναι µικρότερη λόγω 
της διόρθωσης θερµοκρασιών (Κεφάλαιο 4). Για την οµαλοποίηση των 
καµπυλών θερµοκρασίας καθώς και όλων των καµπυλών που θα 
παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του 
κινούµενου µέσου (Rolling Average). 

 

Σχήµα 5.31: Πειραµατικές καµπύλες θερµοκρασίας – χρόνου 

 

Στα πρώτα λεπτά η καµπύλη ISO834 παρουσιάζει ραγδαία άνοδο 
πράγµα που καθιστά την προσέγγιση της ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο, 
όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.31 οι µετρούµενες θερµοκρασίες σε 
αυτό το σηµείο φαίνεται να την ακολουθούν επαρκώς. Αντίθετα, 
αυξανόµενη απόκλιση εµφανίζεται όσο ο χρόνος αυξάνεται και κατά 
επέκταση όταν οι θερµοκρασίες αποκτούν σχετικά σταθερές τιµές. 
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Ο µετρούµενος ρυθµός έκλυσης θερµότητας (ΡΕΘ – HRR) συναρτήσει 
του χρόνου απεικονίζεται στο Σχήµα 5.32. Η µορφή των δύο 
καµπυλών για τα διαφορετικά υλικά είναι αναµενόµενη. Παρατηρείται 
απότοµη αύξηση της θερµικής ισχύος στα πρώτα λεπτά και 
σταθεροποίηση στην περιοχή των 90 kW όσο περνάει ο χρόνος. 

 

Σχήµα 5.32: Καµπύλη ρυθµού έκλυσης θερµότητας. 

 

5.3.1 Αέριο περιβάλλον 
 

Στο Σχήµα 5.33 απεικονίζονται ενδεικτικά θερµοκρασίες διάφορων 
ελεύθερων θερµοστοιχείων σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Παρατηρείται 
ότι οι  θερµοκρασίες στους άξονες X600 (καυστήρας) και X900 για τα 
ύψη Ζ=140, Σχήµα 5.33 (πάνω), και Ζ=660 mm, Σχήµα 5.33 (κάτω),   
εµφανίζουν ταλαντώσεις λόγω της έντονης µεταβολής της τιµής της 
ισχύος της φωτιάς στα αρχικά στάδια των πειραµατικών δοκιµών. Οι 
ταλαντώσεις αυτές υποχωρούν κατά ένα βαθµό σταδιακά µε την 
πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η επιρροή της ισχύος της φωτιάς στις 
µετρήσεις θερµοκρασίας συνεχίζει να υπάρχει. Στο πείραµα ISO – 
SICA η θερµοκρασία στον άξονα Χ900 είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και 
κατά το χρονικό διάστηµα 1200 s έως 2200 s φαίνεται να κινείται  στις 
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ίδιες τιµές µε τις θερµοκρασίες πάνω από τον καυστήρα (Χ600). Η 
φλόγα πιθανώς να έχει κλίση προς τα πίσω. Από την άλλη πλευρά, 
κοντά στο άνοιγµα οι καµπύλες θερµοκρασίας είναι περισσότερο 
οµαλές και οι µετρήσεις των δύο πειραµατικών δοκιµών (ΙSO – GP, 
ISO – SICA) παρουσιάζουν καλή σύγκλιση. 

 

Σχήµα 5.33: Ενδεικτικές θερµοκρασίες αερίου µείγµατος στο ύψος 
Z140 (πάνω) και Z660 (κάτω). 
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Στο Σχήµα 5.34 απεικονίζονται κατανοµές θερµοκρασίας στα 
στιγµιότυπα των χρονικών στιγµών t=500s, t=2200s και t=3600s για 
τις δύο πειραµατικές δοκιµές ISO – GP (δεξιά) και ISO – SICA 
(αριστερά).  
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Σχήµα 5.34: Κατανοµές θερµοκρασιών για διάφορες χρονικές 
στιγµές για τα πειράµατα ISO – GP (αριστερά) και ISO – SICA 

(δεξιά). 

 

Στα αρχικά στάδια των πειραµατικών δοκιµών (χρονική στιγµή t-500s) 
Σχήµατα 5.34.(α.1), (β.1) υψηλές θερµοκρασίες (700oC) 
παρατηρούνται πάνω από τον καυστήρα. Η περιοχή χαµηλών 
θερµοκρασιών (ψυχρού αέρα) είναι µεγαλύτερη στο Σχήµα 5.34.(β.1) 
και οι θερµοκρασίες καυσαερίων είναι ελαφρώς υψηλότερες σε σχέση 
µε το Σχήµα 5.34.(α.1). Η καµπύλη ISO 834 όπως φαίνεται και στο 
Σχήµα 5.32 δεν έχε φτάσει στο στάδιο όπου οι θερµοκρασίες είναι 
σχετικά σταθερές. 

Την χρονική στιγµή t=2200s οι θερµοκρασίες καυσαερίων έχουν 
φτάσει τις τιµές 800oC, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 5.34.(α.2), (β.2). 
Στο πείραµα ISO – SICA παρατηρούνται υψηλότερες θερµοκρασίες 
συνολικά από το πείραµα ISO – GP. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα 
αποτελέσµατα της Παραγράφου 5.2.2, όπου οι θερµοκρασίες αέριου 
µείγµατος στο πείραµα Q68 – SICA ήταν χαµηλότερες από το πείραµα 
Q68 – GP2.  

Τέλος, την χρονική στιγµή t=3600s, Σχήµα 5.34.(α.3) θερµοκρασίες 
της τάξης των 850 - 950 oC παρατηρούνται σε ολόκληρο το άνω τµήµα 
του διαµερίσµατος. Η διαφορά της µέγιστης θερµοκρασίας δεν 
φαίνεται να είναι µεγάλη σε σχέση µε το Σχήµα 5.34.(α.2) αλλά η 
περιοχή των υψηλών θερµοκρασιών έχει αυξηθεί. 
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Σχήµα 5.35: Κατανοµή θερµοκρασίας στο άνοιγµα για ISO – GP 
(αριστερά) και ISO – SICA (δεξιά). 

 

Όσον αφορά τις θερµοκρασίες στο άνοιγµα, Σχήµα 5.35, η κατανοµή 
τους δεν φαίνεται να αλλάζει σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου 
και για τα δύο πειράµατα. Οι θερµοκρασίες αυξάνουν όσο περνά ο 
χρόνος, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.35, αριστερά – GP και δεξιά – 
SICA. Η κατανοµή παρουσιάζει ανοδική πορεία µε την αύξηση του 
ύψους µέχρι και το ύψος Z=530mm. Στο ύψος Z=660mm η 
θερµοκρασία έξοδος των καυσαερίων είναι µειωµένη κατά 50oC. 
Σηµαντική διαφορά (150οC) ανάµεσα στις δύο πειραµατικές δοκιµές 
παρουσιάζεται στην µέτρηση θερµοκρασίας στο σηµείο (0,270) για την 
χρονική στιγµή t=2200s. Η διαφορά αυτή δεν απεικονίζεται στην 
κατανοµή ταχυτήτων Σχήµα 5.36, µε το σηµείο αυτό να καταγράφει 
ταχύτητα προς το διαµέρισµα (ψυχρός αέρας) και για τα δύο 
πειράµατα την χρονική στιγµή  t=2200s. 

 

Σχήµα 5.36: Κατανοµή ταχυτήτων στο άνοιγµα για ISO – GP 
(αριστερά) και ISO – SICA (δεξιά). 

 

Η κατανοµή ταχυτήτων απεικονίζεται στο Σχήµα 5.36 για το πείραµα 
ISO – GP (αριστερά) και ISO – SICA (δεξιά). Η κατανοµή καθώς και 
οι τιµές της ταχύτητας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες αλλαγές µε την 

0

100

200

300

400

500

600

700

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

 T500
 T2200
 T3600

V (m/s)

Z
 (

m
m

)

Opening Velocity Profile (ISO834-GP)

0

100

200

300

400

500

600

700

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

 T500
 T2200

V (m/s)

Z
 (

m
m

)

OPENING VELOCITY PROFILE (ISO834-SICA)



5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 150 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, συγκρίνοντας τα δύο πειράµατα 
παρατηρείται διαφορετικό ύψους του ουδέτερου επιπέδου σύµφωνα 
µε το Σχήµα 5.36. Για το πείραµα ISO – GP τo µέσο ύψος των 
ουδέτερων επιπέδων για όλες τις χρονικές στιγµές υπολογίστηκε στα 
450 mm ενώ για το πείραµα ISO – SICA στα 320 mm.  

Οι µετρήσεις θερµοκρασίας αέριου µείγµατος κοντά στο πλαϊνό 
τοίχωµα απεικονίζονται στο Σχήµα 5.37. Οι θερµοκρασίες στο άνω 
τµήµα της περιοχής κοντά στο τοίχωµα εµφανίζουν υψηλές τιµές και 
µειώνονται σταδιακά προς τα κάτω. Αυτό ισχύει για όλες τις χρονικές 
στιγµές και στα δύο πειράµατα ISO – GP και ISO – SICA. Στο πείραµα 
ISO – SICA, όπως φαίνεται και στα Σχήµα 5.37.(β.1), (β.2) οι 
θερµοκρασίες είναι συνολικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 
πειράµατος ISO – GP, Σχήµα 5.37.(α.1), (α.2). Επιπλέον, το Σχήµα 
5.37.(β.2) είναι συγκρίσιµο και µε το Σχήµα 5.37.(α.3) που 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα τη χρονική στιγµή t=3600s από το 
πείραµα ISO – GP. 
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Σχήµα 5.37: Κατανοµές θερµοκρασίας κοντά στο πλαϊνό τοίχωµα 
για το πείραµα ISO – GP (αριστερά) και ISO – SICA (δεξιά). 
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Ενδεικτικά παρουσιάζονται και µετρήσεις θερµοκρασίας από κάποια 
εσωτερικά θερµοστοιχεία στα τοιχώµατα, Σχήµα 5.38. Οι 
θερµοκρασίες εδώ και για τα εκτεθειµένα, Σχήµα 5.38 (πάνω) και για 
τα µη εκτεθειµένα, Σχήµα 5.38 (κάτω), θερµοστοιχεία δεν 
«τρεµοπαίζουν» και είναι συνολικά υψηλότερες για το πείραµα ISO – 
SICA από το πείραµα ISO – GP, µε την µεγαλύτερη απόκλιση να 
αφορά το εσωτερικό θερµοστοιχείο οροφής στη θέση (600,-130) και 
την χρονική στιγµή 2200 s. 

 

Σχήµα 5.38: Ενδεικτικές θερµοκρασίες εσωτερικών εκτεθειµένων 
(πάνω) και µη εκτεθειµένων (κάτω) θερµοστοιχείων τοιχωµάτων. 
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Οι µετρήσεις θερµορροής της οροφής, του πλαϊνού και του οπίσθιου 
τοιχώµατος σε συναρτήσει µε τον χρόνο απεικονίζονται στο Σχήµα 
5.39 (αριστερά) για το πείραµα ISO - GP και δεξιά για το πείραµα ISO 
– SICA. Η θερµορροή τοιχωµάτων αυξάνεται µε την πάροδο του 
χρόνου για όλες τις πειραµατικές δοκιµές όπως είναι αναµενόµενο. 

Όσον αφορά το πείραµα ISO – GP, σύµφωνα µε το Σχήµα 5.39 
(αριστερά) οι µέγιστες τιµές τη χρονική στιγµή 3600s είναι 130 
(kW/m2) για το πλαϊνό τοίχωµα και 80 και 90 (kW/m2) για το οπίσθιο 
τοίχωµα και την οροφή, αντίστοιχα. Η θερµορροή στο πλαϊνό τοίχωµα 
είναι υψηλότερη από τις άλλες δυο σε όλη την διάρκεια του 
πειράµατος ενώ απότοµη αύξηση παρατηρείται την χρονική στιγµή 
1600 s. 

Για το πείραµα ISO – SICA, οι θερµορροές έχουν αποκτήσει σχετικά 
σταθερές τιµές, (80-100 kW/m2)  από το 1600 s και έπειτα. Επιπλέον, 
η τιµή της θερµορροής της οροφής αυξάνεται µε αργό ρυθµό µέχρι το 
1200 s ενώ ύστερα αυξάνεται απότοµα και συγκλίνει µε τις άλλες δυο. 
Η συµπεριφορά αυτή ίσως να οφείλεται και στη λάθος τοποθέτηση του 
αισθητήρα στο εσωτερικό της οροφής πριν το πείραµα. 

Συγκρίνοντας για τη χρονική στιγµή 2200 s τις τιµές των θερµορροών 
για τα δυο πειράµατα, παρατηρείται ότι οι τιµές του οπίσθιου 
τοιχώµατος και της οροφής είναι υψηλότερες για το πείραµα ISO – 
SICA κατά 15-20 (kW/m2). Αντίθετα για το πλαϊνό τοίχωµα η 
µετρούµενη τιµή θερµορροής στο πείραµα ISO – GP είναι µεγαλύτερη 
κατά περίπου 20 (kW/m2).  
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Σχήµα 5.39: Καµπύλες θερµορροής τοιχωµάτων για το πείραµα ISO 
– GP (δεξιά) και ISO – SICA (αριστερά) 

 

1) Θερµοκρασίες οπίσθιου τοιχώµατος (back wall) 

Οι χάρτες θερµοκρασίας στο εσωτερικό του οπίσθιου τοιχώµατος για 
τις διάφορες χρονικές στιγµές φαίνονται στο Σχήµα 5.40 για τα µη 
εκτεθειµένα θερµοστοιχεία και στο Σχήµα 5.41 για τα εκτεθειµένα. 

Αναλύοντας τα Σχήµατα 5.40.(α.1), (α.2), (α.3), το αριστερό µέρος 
του οπίσθιου τοιχώµατος είναι πιο θερµό από το αριστερό στο επίπεδο 
της µη εκτεθειµένης επιφάνειας. Οι θερµοκρασίες αυξάνονται µε την 
πάροδο του χρόνου. Οµοίως, στα Σχήµατα 5.40.(β.1), (β.2) για το 
πείραµα ISO – SICA το τοίχωµα είναι θερµότερο στην αριστερή του 
πλευρά στο επίπεδο της µη εκτεθειµένης επιφάνειας (διαφορετική από 
την ISO – GP. 

Από την άλλη πλευρά, οι κατανοµές θερµοκρασίας των εκτεθειµένων 
θερµοστοιχείων δείχνουν τις θερµοκρασίες πιο οµοιόµορφα 
κατανεµηµένες και µε τις µέγιστες να παρουσιάζονται στο άνω τµήµα 
του οπίσθιου τοιχώµατος, όπως φαίνεται σε στο Σχήµα 5.41 για όλες 
τις χρονικές στιγµές και για τα δύο πειράµατα. 

Συγκρίνοντας τις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 
των δύο υλικών για την ίδια χρονική στιγµή, σύµφωνα µε τα Σχήµατα 
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5.40.(α.2) και (β.2), οι θερµοκρασίες του πειράµατος ISO – SICA είναι 
υψηλότερες παρόλο που η µη εκτεθειµένη επιφάνεια στη σανίδα 
πυριτικού ασβεστίου βρίσκεται σε µικρότερο πάχος από το πείραµα 
ISO – GP (γυψοσανίδα). Παρόµοια συµπεριφορά συναντάται και στις 
εκτεθειµένες επιφάνειες, όµοιες και για τα δύο υλικά (Σχήµα 
5.41.(α.2), (β.2)).  
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Σχήµα 5.40: Κατανοµές θερµοκρασίας οπίσθιου τοιχώµατος µη 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων για το ISO – GP (αριστερά) και ISO – 

SICA (δεξιά). 
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Σχήµα 5.41: Κατανοµές θερµοκρασίας οπίσθιου τοιχώµατος 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων για το ISO–GP (αριστερά) και ISO–

SICA (δεξιά). 
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2) Θερµοκρασίες οροφής (Ceiling) 

Στην οροφή οι θερµοκρασίες των µη εκτεθειµένων θερµοστοιχείων 
απεικονίζονται στο Σχήµα 5.42. Την χρονική στιγµή 500 s η µέση 
θερµοκρασία είναι χαµηλή στα δύο πειράµατα ISO – GP, Σχήµα 
5.42.(α.1) και ISO – SICA, Σχήµα 5.42.(β). Με την πάροδο του 
χρόνου οι θερµοκρασίες αυξάνονται και το τοίχωµα στην µη 
εκτεθειµένη επιφάνεια θερµαίνεται από τα άκρα προς το κέντρο.  

 

Σχήµα 5.42: Κατανοµές θερµοκρασίας οπίσθιου τοιχώµατος µη 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων για το ISO – GP (αριστερά) και ISO – 

SICA (δεξιά). 
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Υψηλότερη θερµοκρασία παρατηρείται για την περίπτωση του 
πυριτικού ασβεστίου σε σχέση µε το πείραµα µε την γυψοσανίδα, µε 
την µέγιστη να είναι 320oC τη χρονική στιγµή 2200 s. 

Στα Σχήµατα 5.43 φαίνονται οι θερµοκρασίες των εκτεθειµένων 
θερµοστοιχείων στην οροφή. 
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Σχήµα 5.43: Χάρτες θερµοκρασίας οροφής εκτεθειµένων 
θερµοστοιχείων για το ISO – GP (αριστερά) και ISO – SICA (δεξιά). 

 

Για το πείραµα ISO – GP, Σχήµα 5.43.(α.2), (α.2), (α.3) η οροφή 
αναπτύσσει υψηλότερες θερµοκρασίες περιφερειακά σε αντίθεση µε 
το πείραµα ISO – SICA, Σχήµα 5.43.(β.1), (β.2), όπου η οροφή 
θερµαίνεται από κέντρο προς τα έξω. Επιπλέον, την χρονική στιγµή 
2200s οι θερµοκρασίες είναι σηµαντικά υψηλότερες στο πείραµα ISO 
- SICA όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.43.(β.2) σε σχέση µε το πείραµα 
ISO – GP. 

 

3) Θερµοκρασίες πλαϊνού τοιχώµατος (Side Wall) 

 

Τέλος, στα Σχήµατα 5.44 και 5.45 απεικονίζονται οι κατανοµές 
θερµοκρασίας στο εσωτερικό του πλαϊνού τοιχώµατος για τα µη 
εκτεθειµένα και εκτεθειµένα θερµοστοιχεία αντίστοιχα. 

Στην µη εκτεθειµένη πλευρά, το τοίχωµα και για τα δύο πειράµατα 
θερµαίνεται από κάτω προς τα πάνω λόγω µεταφοράς θερµότητας µε 
φυσική συναγωγή. Οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο πείραµα 
ISO – SICA, Σχήµατα 5.44.(β.1), (β.2) είναι γενικά υψηλότερες από 
αυτές του πειράµατος ISO – GP, Σχήµατα 5.40.(α.1), (α.2). 

Για την εκτεθειµένη επιφάνεια του πλαϊνού τοιχώµατος η θερµότητα 
µεταφέρεται από τις πλευρές του τοιχώµατος προς το κέντρο όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 5.45. Οι θερµοκρασίες του πειράµατος ISO – SICA 
είναι και εδώ υψηλότερες από τον πείραµα ISO – GP. 

Συγκρίνοντας την εκτεθειµένη µε την µη εκτεθειµένη επιφάνεια και 
για τα δύο υλικά, γυψοσανίδα και σανίδα πυριτικού ασβεστίου, 
παρατηρείται ότι παρόλο που αναπτύσσονται υψηλότερες 
θερµοκρασίες σε µεγαλύτερη έκταση στην εκτεθειµένη επιφάνεια, η 
µέγιστη θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη για την µη εκτεθειµένη. 
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Σχήµα 5.44: Κατανοµές θερµοκρασίας πλαϊνού τοιχώµατος µη 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων για το ISO – GP (αριστερά) και ISO – 

SICA (δεξιά). 
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Σχήµα 5.45: Κατανοµές θερµοκρασίας πλαϊνού τοιχώµατος 
εκτεθειµένων θερµοστοιχείων για το ISO – GP (αριστερά) και ISO – 

SICA (δεξιά). 
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των πειραµατικών µετρήσεων 
για την θερµοκρασία αέριου περιβάλλοντος, την ταχύτητα και την 
παροχή µάζας αερίων στο άνοιγµα µε τα αποτελέσµατα των 
εµπειρικών σχέσεων υπολογισµού των µεγεθών αυτών όπως 
αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 3.2. 

 

6.1 Θερµοκρασίες αερίου περιβάλλοντος 
 

Ο υπολογισµός των θερµοκρασιών αεριού περιβάλλοντος 
πραγµατοποιήθηκε µε χρήση των σχετικών εµπειρικών συσχετίσεων, 
Εξισώσεις (3.4), (3.7), (3.8), (3.10, (3.11), για τα χαρακτηριστικά του 
υπό κλίµακα µοντέλου διαµερίσµατος που χρησιµοποιήθηκε για τις 
πειραµατικές δοκιµές. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε και πάλι ο 
υπολογισµός της θερµοκρασίας για τα χαρακτηριστικά του 
πρωτότυπου διαµερίσµατος πλήρους κλίµακας  ISO 9705 (3,6 x 2,4 x 
2,4). Οι τιµές των µεταβλητών εξάχθηκαν σύµφωνα µε τους νόµους 
οµοιότητας που περιεγράφηκαν στην Παράγραφο 2.3 και φαίνονται 
στον Πίνακα 6.1. 

 

Πίνακας 6.1: Μετάθεση µεταβλητών των Εξισώσεων 3.Χ από το 
µοντέλο στο πρωτότυπο διαµέρισµα ISO 9705. 

 Μοντέλο Πρωτότυπο 

Διαστάσεις 

AΤ: επιφάνεια 
τοιχωµάτων 

x 

3·Διαστάσεις 

y 

z 

Α: επιφάνεια 
ανοίγµατος 

Η: ύψος 
ανοίγµατος 

Wo: πλάτος 
ανοίγµατος 

δ: πάχος τοιχώµατων 

Ισχύς Q: Ρυθµός έκλυσης θερµότητας Qπρωτ=Q·35/2 

Παροχή 
µάζας 

mg: παροχή µάζας καυσαερίων mg,πρωτ=mg·35/2 
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Χρόνος t: χρόνος έκθεσης φωτιάς tπρωτ=t/(3/g)1/2 
 

Οι θεωρητικές τιµές θερµοκρασιών περιβάλλοντος συγκρίνονται µε τις 
πειραµατικές τιµές στους Πίνακες 6.2 - 6.6. Για τις συγκρίσεις 
χρησιµοποιούνται η µέση θερµοκρασία καυσαερίων (Tg) και η µέση 
θερµοκρασία του διαµερίσµατος (Tf). Η µέση θερµοκρασία των 
καυσαερίων εξάγεται από τις µετρούµενες θερµοκρασίες των 
θερµοστοιχείων κεντρικής γραµµής του Πίνακα 4.Χ. Η µέση 
θερµοκρασία του διαµερίσµατος υπολογίζεται από τις µετρούµενες 
θερµοκρασίες όλων των θερµοστοιχείων κεντρικής γραµµής (Πίνακας 
4.Χ). 

 

6.1.1 Φωτιές πριν την καθολική ανάφλεξη 
 

1) Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται οι τιµές των µέσων πειραµατικών 
θερµοκρασιών του στρώµατος των καυσαερίων (Tg) και οι θεωρητικές 
τιµές σύµφωνα µε την Εξίσωση 3.4 – MQH (McCaffrey et al., 1981) 
για το µοντέλο διαµερίσµατος (MQHm) και για το πρωτότυπο 
διαµέρισµα πλήρους κλίµακας (MQHp). 

 

Πίνακας 6.2: Πειραµατικές τιµές µέσης θερµοκρασίας καυσαερίων, 
θεωρητικές θερµοκρασίες για µοντέλο και πρωτότυπο σύµφωνα µε 

McCaffrey et al. (1981) και αποκλίσεις. 

Ονοµασία 
πειράµατος 

Τg 
(oC) 

MQHm 
(oC) 

Απόκλιση 
MQHp 
(oC) 

Απόκλιση 

Q34-SICA 399,4 413,5 -3,54% 646,1 61,78% 

Q34-GP2 440,8 409,0 -7,76% 550,9 24,99% 

Q68-SICA 722,5 643,3 -12,31% 1012,6 40,15% 

Q68-GP1 734,9 636,2 -15,52% 931,08 26,68% 



6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 165 

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Verdana, 10 στ.

Διέγραψε: 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

Q68-GP2 758,4 636,2 -19,21% 861,4 13,58% 

Q102-SICA 988,9 836,1 -18,28% 1319,9 33,48% 

Q102-GP1 995,3 826,8 -20,38% 1213,1 21,89% 

Q102-GP2 932,1 826,8 -12,74% 1121,8 20,35% 

Q136-GP1 1116,3 996,8 -11,98% 1464,9 31,23% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -13,52%  30,46% 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.2, η Εξίσωση 3.4 – MQH προσεγγίζει σε 
καλό βαθµό την µέση θερµοκρασία καυσαερίων στα πειράµατα Q34-
GP2 και Q34-SICA στην περίπτωση του µοντέλου. Οι αποκλίσεις για 
πειράµατα µεγαλύτερης ισχύος µεγαλώνουν, πράγµα λογικό αφού 
σύµφωνα µε τους McCaffrey et al. (1981) η Εξίσωση 3.4 παρέχει 
επαρκείς προσεγγίσεις για θερµοκρασίες µέχρι 600oC.  

Επιπλέον, για το µοντέλο διαµερίσµατος η εξίσωση MQH παρέχει 
µικρότερες εκτιµώµενες τιµές θερµοκρασίας από τις πραγµατικές 
µετρούµενες ενώ στην περίπτωση του πρωτότυπου διαµερίσµατος οι 
θεωρητικές τιµές είναι µεγαλύτερες. 

 

2) Στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται οι τιµές των µέσων πειραµατικών 
θερµοκρασιών του στρώµατος των καυσαερίων (Tg) και οι θεωρητικές 
τιµές σύµφωνα µε την Εξίσωση 3.7 (Foote et al., 1986) για το µοντέλο 
διαµερίσµατος (Footem) και το διαµέρισµα πλήρους κλίµακας (Footep). 

 

Πίνακας 6.3: Πειραµατικές τιµές µέσης θερµοκρασίας καυσαερίων, 
θεωρητικές θερµοκρασίες για µοντέλο και πρωτότυπο σύµφωνα µε 

Foote et al. (1986) και αποκλίσεις. 
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Ονοµασία 
πειράµατος 

Τg 
(oC) 

Footem 
(oC) 

Απόκλιση 
Footep 
(oC) 

Απόκλιση 

Q34-SICA 399,4 291,0 -37,25% 467,1 16,94% 

Q34-GP2 440,8 295,8 -49,04% 405,5 -8,69% 

Q68-SICA 722,5 464,9 -55,42% 754,9 4,48% 

Q68-GP1 734,9 472,7 -55,48% 710,3 -3,47% 

Q68-GP2 758,4 472,7 -60,44% 653,6 -16,05% 

Q102-SICA 988,9 614,9 -60,82% 1003,3 1,45% 

Q102-GP1 995,3 625,4 -59,13% 943,6 -5,48% 

Q102-GP2 932,1 625,4 -49,04% 867,6 -7,44% 

Q136-GP1 1116,3 764,2 -46,07% 1155,6 3,52% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -52,52%  -1,64% 

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνεται ότι η µετρούµενη 
θερµοκρασία στο υπό κλίµακα διαµέρισµα υποεκτιµάται από την 
Εξίσωση 3.7 µε αποκλίσεις έως και 60%. Αντίθετα, για την περίπτωση 
του διαµερίσµατος πλήρους κλίµακας οι µέσες θερµοκρασίες 
καυσαερίων προσεγγίζονται µε αρκετή ακρίβεια. Αυτό πιθανώς να 
συµβαίνει λόγω της φύσης της Εξίσωσης 3.7 (Foote et al., 1986), η 
οποία έχει σχηµατιστεί από αποτελέσµατα πειραµατικών δοκιµών 
µεγάλης κλίµακας. 
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3) Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζονται οι τιµές των µέσων πειραµατικών 
θερµοκρασιών του στρώµατος των καυσαερίων (Tg) και οι θεωρητικές 
τιµές σύµφωνα µε την Εξίσωση 3.8 (Beyler and Deal, 1990) για το 
µοντέλο (Beylerm) και το πρωτότυπο (Beylerp) διαµέρισµα. 

 

Πίνακας 6.4: Πειραµατικές τιµές µέσης θερµοκρασίας καυσαερίων, 
θεωρητικές θερµοκρασίες για µοντέλο και πρωτότυπο σύµφωνα µε 

Beyler and Deal (1990) και αποκλίσεις. 

Ονοµασία 
πειράµατος 

Ταg 
(oC) 

Beylerm 
(oC) 

Απόκλιση 
Beylerp 

(oC) 
Απόκλιση 

Q34-SICA 399,4 843,2 111,13% 890,6 122,98% 

Q34-GP2 440,8 825,4 87,25% 927,6 110,45% 

Q68-SICA 722,5 1042,2 44,24% 1110,6 53,71% 

Q68-GP1 734,9 908,3 23,58% 917,9 24,88% 

Q68-GP2 758,4 937,5 23,60% 947,4 24,91% 

Q102-SICA 988,9 1152,2 16,51% 1219,3 23,30% 

Q102-GP1 995,3 1059,3 6,44% 1072,7 7,77% 

Q102-GP2 932,1 625,4 -49,04% 1159,7 24,42% 

Q136-GP1 1116,3 1181,9 5,88% 1305,2 16,92% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  29,95%  45,48% 
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Η Εξίσωση 3.8 των Beyler and Deal (1990) αναφέρεται σε φωτιές σε 
διαµέρισµα µε εξαναγκασµένο αερισµό. Σε αντίθεση µε την σχέση των 
Foote et al. (1986), οι συγγραφείς δεν παραθέτουν κάποια 
προσέγγιση για φυσικά αεριζόµενες φωτιές. Παρατηρούνται µεγάλες 
αποκλίσεις στο επίπεδο ισχύος 34kW, όπου οι θεωρητικές 
θερµοκρασίες και για το µοντέλο και για το πρωτότυπο είναι σχεδόν 
διπλάσιες από τις µετρούµενες. Οι µικρότερες αποκλίσεις 
παρουσιάζονται για το πείραµα Q102-GP1 και για το πείραµα Q136-
GP1, πράγµα που πιθανώς να συνδέεται και µε την υψηλή παροχή 
µάζας στα πειράµατα αυτά, συγκρίσιµη πιθανώς µε την παροχή µάζας 
σε δοκιµές µε εξαναγκασµένο αερισµό. 

 

6.1.2 Φωτιές µετά την καθολική ανάφλεξη 
 

4) Ο υπολογισµός της θεωρητικής θερµοκρασίας καυσαερίων 
σύµφωνα µε την Εξίσωση 3.10 (Delichatsios et al., 2009) 
πραγµατοποιήθηκε µόνο για το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε στις 
πειραµατικές δοκιµές. Τα επίπεδα ισχύος της φωτιάς του πρωτότυπου 
διαµερίσµατος απέτρεψαν την εξαγωγή ακριβών αποτελεσµάτων για 
τον υπολογισµό της µεταβλητής Tg*. Παρόλα αυτά, η προσέγγιση των 
πειραµατικών θερµοκρασιών καυσαερίων του διαµερίσµατος υπό 
κλίµακα είναι αρκετά ικανοποιητική, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5. 

 

Πίνακας 6.5: Πειραµατικές τιµές µέσης θερµοκρασίας καυσαερίων, 
θεωρητικής θερµοκρασίας για το µοντέλο σύµφωνα µε Delichatsios 

et al. (2009) και αποκλίσεις. 

Ονοµασία πειράµατος Τg (oC) Delichatsios (oC) Απόκλιση 

Q34-SICA 399,4 292,7 36,45% 

Q34-GP2 440,8 281,2 -56,74% 

Q68-SICA 722,5 623,4 15,91% 
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Q68-GP1 734,9 557,9 -31,75% 

Q68-GP2 758,4 597,8 -26,87% 

Q102-SICA 988,9 949,2 4,18% 

Q102-GP1 995,3 870,3 -14,37% 

Q102-GP2 932,1 909,8 -2,45% 

Q136-GP1 1116,3 1166,7 4,51% 

Μέσος όρος αποκλίσεων   -7,90% 

 

Από τον Πίνακα 6.5 φαίνεται πως οι θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας 
καυσαερίων σύµφωνα µε την Εξίσωση 3.10 είναι γενικά µικρότερες 
από τις µετρούµενες. Οι αποκλίσεις µειώνονται καθώς αυξάνεται η 
ισχύς της φωτιάς. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί ίσως λόγω της φύσης της 
Εξίσωσης 3.11 η οποία προορίζεται για φωτιές µετά την καθολική 
ανάφλεξη και, κατ’ επέκταση, µε υψηλότερες αναπτυσσόµενες 
θερµοκρασίες. 

 

5) Τέλος, στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζονται οι µέσες µετρούµενες 
θερµοκρασίες του διαµερίσµατος και οι θεωρητικές τιµές τους 
σύµφωνα µε την Εξίσωση 3.11  (Matsuyama et al., 1998). 

 

Πίνακας 6.6: Πειραµατικές τιµές µέσης θερµοκρασίας 
διαµερίσµατος, θεωρητικές θερµοκρασίες για το µοντέλο 

(Matsuyamam) και πρωτότυπο (Matsuyamap) σύµφωνα µε 
Matsuyama et al. (1998) και αποκλίσεις. 

Ονοµασία 
πειράµατ
ος 

Τf 
(oC) 

Matsuyam
am (oC) 

Απόκλι
ση 

Matsuya
map (oC) 

Απόκλι
ση 
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Q34-SICA 334,5 355,3 6,20% 463,2 38,44% 

Q34-GP2 365,9 345,8 -5,84% 450,6 23,11% 

Q68-SICA 597,4 615,7 3,04% 775,4 29,78% 

Q68-GP1 615,3 535,8 
-

14,84% 
702,1 14,10% 

Q68-GP2 648,9 598,7 -8,39% 753,9 16,17% 

Q102-
SICA 

836,5 854,2 2,11% 1060,5 26,78% 

Q102-GP1 818,6 777,6 -5,27% 1021,8 24,82% 

Q102-GP2 847,8 830,4 -2,10% 1030,9 21,58% 

Q136-GP1 903,5 1001,3 10,82% 1317,6 45,83% 

Μέσος 
όρος 

αποκλίσεω
ν 

  -1,59%  26,73% 

 

Η προσέγγιση της µέσης θερµοκρασίας του διαµερίσµατος από την 
Εξίσωση 3.11 των Matsuyama et al. (1998) είναι αρκετά καλή για το 
µοντέλο των πειραµατικών δοκιµών όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
6.5. Το εύρος των αποκλίσεων κυµαίνεται από 14,84 έως 2,10% και 
µειώνονται καθώς η ισχύς αυξάνεται. Όπως και µε την σχέση των 
Delichatsios et al. (2009), αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η Εξίσωση 3.10 
έχει αναπτυχθεί για πλήρως ανεπτυγµένες φωτιές σε διαµέρισµα. 

Στον Πίνακα 6.7 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποκλίσεις των 
πειραµατικών και των θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας καυσαερίων 
από τους Πίνακες 6.2 – 6.5 και θερµοκρασίας διαµερίσµατος από τον 
Πίνακα 6.6. Παρατηρείται ότι οι τιµές θερµοκρασίας της σχέσης των 
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Foote et al. (1986) για το πρωτότυπο προσεγγίζουν στον καλύτερο 
δυνατό βαθµό τις µετρούµενες θερµοκρασίας για τα διάφορα επίπεδα 
ισχύος. Η σχέση των Delichatsios et al (2009) επίσης εµφανίζει µικρές 
αποκλίσεις. Οι τιµές του Πίνακα 6.6 για τη σχέση Matsuyama et al. 
(1998) αφορούν την µέση θερµοκρασία από το εσωτερικό του 
διαµερίσµατος και έτσι δεν µπορεί να συγκριθεί µε τις υπόλοιπες 
σχέσεις που παρουσιάστηκαν. Ωστόσο, για την περίπτωση του 
µοντέλου η σχέση των Matsuyama et al. (1998) δίνει µια καλή εικόνα 
της µέσης θερµοκρασίας στο διαµέρισµα. 

 

Πίνακας 6.7: Συνοπτικός πίνακας αποκλίσεων θεωρητικών και 
πειραµατικών τιµών θερµοκρασίας. 

Tg (oC) 420,1 738,6 972,1 1116,3 
Mέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση Ισχύες 

(kW) 
34  68  102  136  

MQHm -6% -16% -17% -12% -13% 0,0512 

Footem -43% -57% -56% -46% -51% 0,0710 

Beylerm 99% 30% -9% 6% 32% 0,4780 

Delichatsiosm -10% -14% -4% 5% -6% 0,0814 

MQHp 43% 27% 25% 31% 32% 0,0822 

Footep 4% -5% -4% 4% -0,3% 0,0479 

Beylerp 117% 35% 18% 17% 47% 0,4738 

Tf (oC) 350,2 620,5 834,3 903,5   

Matsuyamam 0,2% -7% -2% 11% 1% 0,0739 

Matsuyamap 31% 20% 24% 46% 30% 0,1128 

 

6.2 Ταχύτητες στο άνοιγµα 
 

Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.2 υπάρχουν δύο µοντέλα για 
την περιγραφή του ροϊκού πεδίου της φωτιάς σε ένα διαµέρισµα: το 
µονοζωνικό και το διζωνικό µοντέλο. Για το διζωνικό µοντέλο, ο 
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υπολογισµός του ύψους της δέσµης καυσαερίων στο διαµέρισµα (HD) 
έγινε µε τον εµπειρικό τύπο, Εξίσωση (3.15). 

Η σύγκριση των θεωρητικών τιµών των ταχυτήτων και για τα δύο 
µοντέλα µε τις µετρούµενες φαίνεται στα Σχήµατα 6.1.(α), (β), (γ). 

 

Σχήµα 6.1: Κατανοµή πειραµατικών και θεωρητικών ταχυτήτων στο 
άνοιγµα για οµάδες πειραµάτων: (α) Q-GP1, (β) Q-GP2, (γ) Q-SICA. 

 

Κατά την διάρκεια των υπολογισµών των ταχυτήτων µέσω του 
διζωνικού µοντέλου παρατηρήθκε ότι το ύψος της δέσµης καυσαερίων 
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στο εσωτερικό του διαµερίσµατος (HD) είχε θετικές τιµές µόνο για τα 
πειράµατα Q34-GP2 και Q34-SICA. Επιπλέον, η ανώτερη µετρούµενη 
ταχύτητα για τα πειράµατα Q68-SICA και Q102-SICA είναι στο σηµείο 
(0, 530) διότι η µέτρηση στο σηµείο (0, 660) δεν ήταν ακριβής. 

Συνολικά, από τα Σχήµατα 6.1.(α), (β), (γ) παρατηρείται καλή 
προσέγγιση των ταχυτήτων στο κάτω µέρος του ανοίγµατος µε τις 
θεωρητικές τιµές να υποεκτιµούν τις πειραµατικές. Με την άυξηση του 
ύψους οι αποκλίσεις παραµένουν σχετικά σταθερές µέχρι και την 
ταχύτητα στο σηµείο (0,660). Όπως φαίνεται σε όλα τα Σχήµατα 
6.1.(α), (β), (γ) οι θεωρητικές τιµές των ταχυτήτων είναι σηµαντικα 
µικρότερες από τις πειραµατικές. 

 

6.3 Παροχή µάζας στο άνοιγµα 
 

Η παροχή µάζας καυσαερίων και αέρα στο άνοιγµα υπολογίστηκε 
σύµφωνα µε την Εξίσωση 6.1, χρησιµοποιώντας τις µετρούµενες 
ταχύτητες στο άνοιγµα. Ο συντελεστής και για τις δύο παροχές 
επιλέχθηκε να είναι ίσος µε την τιµή 0,7. 

 

    (6.1) 

 

Για τα πειράµατα Q68-SICA και Q102-SICA η ταχύτητα στο σηµείο 
(0,660) δεν µετρήθηκε σωστά, συνεπώς η σύγκριση των συνολικών 
παροχών µάζας στο άνοιγµα για τα πειράµατα αυτά δεν µπόρεσε να 
πραγµατοποιηθεί. 

 

6.3.1 Παροχή µάζας καυσαερίων στο άνοιγµα 
 

1) Οι θεωρητικές τιµές της παροχής µάζας σύµφωνα µε την Εξίσωση 
3.19 των Rockett et al. (1976) φαίνονται στον Πίνακα 6.8. 

 

Πίνακας 6.8: Πειραµατικές και θεωρητικές τιµές παροχής µάζας 
καυσαερίων σύµφωνα µε τους Rockett et al. (1976), αποκλίσεις. 

dm= C ρ udA¥ò!
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Ονοµασία 
πειράµατος 

mg 
(kg/s) 

Rockett et al. 
(kg/s) 

Απόκλιση 

Q34-SICA 0,0567 0,0605 -6,78% 

Q34-GP2 0,0731 0,0632 -15,76% 

Q68-GP2 0,1037 0,0825 -25,86% 

Q68-GP1 0,1131 0,0928 -21,88% 

Q102-GP2 0,0997 0,0891 -11,89% 

Q102-GP1 0,1176 0,0942 -24,85% 

Q136-GP1 0,1258 0,0934 -34,65% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -20,24% 

 

Οι θεωρητικές παροχές µάζας καυσαερίων σύµφωνα µε τους Rockett 
et al. (1976) είναι µικρότερες από τις πειραµατικές. Η καλύτερη 
προσέγγιση έγινε για τα πειράµατα Q34-SICA και Q102-GP2.  

 

2) Οι Johansson and Van Hees (2014) βελτίωσαν την σχέση των 
Rockett et al. (1976) µε την Εξίσωση 3.20. Οι θεωρητικές τιµές της 
παροχής µάζας καυσαερίων σύµφωνα µε τη σχέση των Johansson and 
Van Hees (2014) φαίνονται στον Πίνακα 6.9. 

 

Πίνακας 6.9: Πειραµατικές και θεωρητικές τιµές παροχής µάζας 
καυσαερίων σύµφωνα µε τους Johansson and Van Hees (2014), 

αποκλίσεις. 
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Ονοµασία 
πειράµατος 

mg 
(kg/s) 

Johansson and Van 
Hees (kg/s) 

Απόκλιση 

Q34-SICA 0,0567 0,0662 16,78% 

Q34-GP2 0,0731 0,0698 -4,89% 

Q68-GP2 0,1037 0,0985 -5,40% 

Q68-GP1 0,1131 0,0985 -14,84% 

Q102-GP2 0,0997 0,0985 -1,26% 

Q102-GP1 0,1176 0,0985 -19,46% 

Q136-GP1 0,1258 0,0985 -27,78% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -8,12% 

 

Οι θεωρητικές τιµές παροχής µάζας της σχέσης των Johansson and 
Van Hees (2014) προσεγγίζουν καλύτερα από την σχέση των Rockett 
et al. (1976) τις πειραµατικές τιµές, για τις οµάδες πειραµάτων Q-GP1 
και Q-GP2. 

 

6.3.2 Παροχή µάζας αέρα στο άνοιγµα 
 

1) Η σχέση υπολογισµού παροχής µάζας αέρα στο άνοιγµα σύµφωνα 
µε τους Rockett et al. (1976) φαίνεται στην Εξίσωση 3.21. Στον 
Πίνακα 6.10 παρουσιάζονται οι θεωρητικές και πειραµατικές τιµές της. 

 

 Πίνακας 6.10: Πειραµατικές και θεωρητικές τιµές παροχής µάζας 
αέρα σύµφωνα µε τους Rockett et al. (1976), αποκλίσεις. 
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Ονοµασία 
πειράµατος 

mα 
(kg/s) 

Rockett et al. 
(kg/s) 

Απόκλιση 

Q34-GP2 0,0723 0,0732 1,12% 

Q34-SICA 0,0804 0,0719 11,89% 

Q68-GP1 0,0836 0,0559 -49,52% 

Q68-GP2 0,0839 0,0680 -23,34% 

Q102-GP1 0,1058 0,0507 -108,70% 

Q102-GP2 0,0875 0,0549 -59,40% 

Q136-GP1 0,1137 0,0500 -127,11% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -50,72% 

 

Οι θεωρητικές τιµές της σχέσης των Rockett et al. (1976) φαίνεται να 
µειώνονται καθώς αυξάνεται η ισχύς, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
6.10. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι το ύψος της δέσµης 
καυσαερίων στο διαµέρισµα υπολογίστηκε ως µηδέν για τα πειράµατα  
Q68-GP1, Q102-GP1, Q136-GP1, Q68-GP2 και Q102-GP2. Φαίνεται 
ότι στα υψηλά επίπεδα ισχύος η δέσµη καυσαερίων καταλάµβανε 
ολόκληρο το εσωτερικό του διαµερίσµατος. Αντίθετα, στα πειράµατα 
Q34-GP2 και Q34-SICA η παροχή µάζας αέρα προσεγγίζεται µε µία 
επαρκή ακρίβεια. 

 

2) Οι θεωρητικές τιµές της παροχής µάζας αέρα της Εξίσωση 3.22 των 
Thomas and Hedelson (1992) παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.11. 
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Πίνακας 6.11: Πειραµατικές και θεωρητικές τιµές παροχής µάζας 
αέρα σύµφωνα µε Thomas and Hedelson (1992), αποκλίσεις. 

Ονοµασία 
πειράµατος 

mα 
(kg/s) 

Thomas and 
Hedelson (kg/s) 

Απόκλιση 

Q34-GP2 0,0723 0,0722 -0,15% 

Q34-SICA 0,0804 0,0722 -11,30% 

Q68-GP1 0,0836 0,0722 -15,66% 

Q68-GP2 0,0839 0,0722 -16,14% 

Q102-GP1 0,1058 0,0722 -46,39% 

Q102-GP2 0,0875 0,0722 -21,07% 

Q136-GP1 0,1137 0,0722 -57,37% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -24,01% 

 

Η εξίσωσή των Thomas and Hedelson (1992) δεν εξαρτάται από την 
ισχύς και έχει σταθερή τιµή. Η θεωρητική τιµή της παροχής µάζας είναι 
γενικά σε καλό επίπεδο µε τις µικρότερες αποκλίσεις να βρίσκονται 
στο επίπεδο ισχύος 34 kW.  

 

3) Στον Πίνακα 6.12 παρουσιάζονται οι παροχές µάζας αέρα της 
Εξίσωσης 3.23 σύµφωνα µε τους Quintiere et al. (1981). 

 

Πίνακας 6.12: Πειραµατικές και θεωρητικές τιµές παροχής µάζας 
αέρα σύµφωνα µε Quintiere et al. (1981), αποκλίσεις. 
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Ονοµασία 
πειράµατος 

mα 
(kg/s) 

Quintiere et al. 
(kg/s) 

Απόκλιση 

Q34-GP2 0,0723 0,0625 -15,72% 

Q34-SICA 0,0804 0,0604 -33,13% 

Q68-GP1 0,0836 0,0873 4,42% 

Q68-GP2 0,0839 0,0790 -6,17% 

Q102-GP1 0,1058 0,0876 -20,77% 

Q102-GP2 0,0875 0,0867 -0,92% 

Q136-GP1 0,1137 0,0857 -32,67% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -14,99% 

 

Η σχέση των Quintiere et al. (1981) µειώνει συνολικά τις 
παρατηρούµενες αποκλίσεις των θεωρητικών τιµών της παροχής 
µάζας αέρα από τις πειραµατικές. 

 

4) Τέλος, η Εξίσωση 3.23 του Tewarson (1984) χρησιµοποιεί και την 
παροχή καυσίµου για τον υπολογισµό της παροχής µάζας αέρα. Οι 
θεωρητικές τιµές φαίνονται στον Πίνακα 6.13. 

 

Πίνακας 6.13: Πειραµατικές και θεωρητικές τιµές παροχής µάζας 
αέρα σύµφωνα µε Tewarson (1984), αποκλίσεις. 
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Ονοµασία 
πειράµατος 

mα 
(kg/s) 

Tewarson 
(kg/s) 

Απόκλιση 

Q34-GP2 0,0723 0,0624 -15,86% 

Q34-SICA 0,0804 0,0598 -34,49% 

Q68-GP1 0,0836 0,0913 9,20% 

Q68-GP2 0,0839 0,0809 -3,67% 

Q102-GP1 0,1058 0,0919 -15,03% 

Q102-GP2 0,0875 0,0869 -0,71% 

Q136-GP1 0,1137 0,0904 -25,72% 

Μέσος όρος 
αποκλίσεων 

  -12,33% 

 

Οι θεωρητικές τιµές παροχής µάζας της σχέσης του Tewarons (1984) 
παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά µε τα αποτελέσµατα της σχέσης 
των Quintiere et al. (1981), Πίνακας 6.12.  

 

Στους Πίνακες 6.14 και 6.15 παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι 
αποκλίσεις των θεωρητικών τιµών από τις πειραµατικές για την 
παροχή µάζας καυσαερίων και αέρα αντίστοιχα. Με έντονα γράµµατα 
απεικονίζονται οι µικρότερες αποκλίσεις. Η των Johansson and Van 
Hees (2014) αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση για την εκτίµηση της 
παροχής µάζας καυσαερίων στο σύνολο των πειραµατικών δοκιµών 
σταθερής ισχύος της παρούσας εργασίας. Για την παροχή µάζας αέρα, 
η τουTewarson (1984) αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση των 
πειραµατικών τιµών παροχής µάζας. Η των Rockett et al. (1976) 
φαίνεται να προσεγγίζει καλύτερα πειράµατα µικρής ισχύος (κάτω των 
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34kW) ενώ οι αποκλίσεις της µεθόδου αυτή µεγαλώνουν µε την 
αύξηση της ισχύος. 

 

Πίνακας 6.14: Αποκλίσεις θεωρητικών και πειραµατικών τιµών 
παροχής µάζας καυσαερίων. 

mg 
(kg/s) 

0,0649 0,1084 0,1086 0,1258 
Mέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση Ισχύς 

(kW) 
34 68 102 136  

Rockett et 
al 

-11% -24% -18% -35% -22% 0,0986 

Johansson 
& Van 
Hees 

6% -10% -10% -28% -11% 0,1377 

 

Πίνακας 6.15: Αποκλίσεις θεωρητικών και πειραµατικών τιµών 
παροχής µάζας αέρα. 

ma 
(kg/s) 0,0763 0,0837 0,0966 0,1137 

Mέσoς 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση Ισχύς 

(kW) 
34 68 102 136  

Rockett 
et al 

7% -36% -84% -127% -60% 0,5791 

Thomas 
& 

Hedelsen 
-6% -16% -34% -57% -28% 0,2264 

Quintiere 
et al 

-24% -1% -11% -33% -17% 0,1412 

Tewarson -25% 3% -8% -26% -14% 0,1391 
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Στην παρούσα εργασία, ερευνήθηκε πειραµατικά η επίδραση της 
ισχύος φωτιάς, των υλικών των τοιχωµάτων καθώς και της πρότυπης 
καµπύλης θερµοκρασίας – χρόνου ISO 834 στα ροϊκά και θερµικά 
χαρακτηριστικά της φωτιάς σε διαµέρισµα. 

Χρησιµοποιώντας τέσσερα επίπεδα ισχύος και δύο διαφορετικά υλικά 
τοιχωµάτων, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 9 πειραµατικές δοκιµές 
σταθερής ισχύος. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια συστήµατος αυτοµάτου 
ελέγχου, πραγµατοποιήθηκαν δύο επιπλέον πειραµατικές δοκιµές 
προσέγγισης της καµπύλης θερµοκρασίας – χρόνου ISO 834 µε τη 
χρήση δύο διαφορετικών υλικών τοιχωµάτων.  

Κατά την διάρκεια όλων των πειραµατικών δοκιµών µετρούνταν: 

• Θερµοκρασίες αερίου µείγµατος εντός του πυροδιαµερίσµατος 
• Θερµοκρασίες αερίου µείγµατος στο άνοιγµα 
• Ταχύτητες στο άνοιγµα 
• Θερµοκρασίας στο εσωτερικό των τοιχωµάτων 
• Θερµορροή στα τοιχώµατα 
• Συγκεντρώσεις αερίων 

 

Για τις µετρήσεις τοποθετήθηκαν συνολικά 75 θερµοστοιχεία, 4 
δικατευθυντικοί µετρητές ταχύτητας, 2 σωλήνες Pitot – Static και 3 
µετρητές ροής θερµότητας, ενώ 2 παροχόµετρα ρύθµιζαν την παροχή 
προπάνιου και 1 παροχόµετρο µετρούσε την παροχή όγκου στην 
απαγωγή καυσαερίων προς τον 1 αναλυτή καυσαερίων. Με την 
επεξεργασία των µετρήσεων των συγκεντρώσεων αερίων και των 
ταχυτήτων στο άνοιγµα υπολογίστηκε ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας 
(Heat Release Rate) της φωτιάς και η παροχή µάζας στο άνοιγµα. 

Αξιολογώντας τα πειραµατικά αποτελέσµατα των δοκιµών σταθερής 
ισχύος εξάγονται τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

 

Για το εσωτερικό του διαµερίσµατος:  

• Όσο αυξάνεται η ισχύς, αυξάνεται η µέση θερµοκρασία του άνω 
στρώµατος καυσαερίων καθώς και όλου του διαµερίσµατος.  
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• Σε χαµηλά επίπεδα ισχύος οι µέγιστες θερµοκρασίες 
παρουσιάζονται στον κατακόρυφο άξονα του καυστήρα και στο 
µέσο ύψος του διαµερίσµατος. 

• Σε υψηλά επίπεδα ισχύος, οι µέγιστες θερµοκρασίες 
παρουσιάζονται στο οπίσθιο και άνω µέρος του διαµερίσµατος. 

• Όσο αναφορά το υλικό των τοιχωµάτων, στην περίπτωση της 
γυψοσανίδας η µέση θερµοκρασία του διαµερίσµατος είναι 
υψηλότερη από ότι στην περίπτωση σανίδας πυριτικού ασβεστίου, 
για το ίδιο επίπεδο ισχύος. 

 

Για το άνοιγµα: 

• Όσο αυξάνει η ισχύς, αυξάνονται οι θερµοκρασίες στο άνοιγµα. 
• Η χρήση γυψοσανίδας ως υλικό τοιχωµάτων ισοδυναµεί µε 
υψηλότερες θερµοκρασίες στο άνοιγµα από την χρήση σανίδας 
πυριτικού ασβεστίου. 

• Όσο αυξάνει η ισχύς, αυξάνονται οι ταχύτητες και οι παροχές µάζας 
εκροής καυσαερίων και εισροής αέρα στο άνοιγµα. 

• Η χρήση διαφορετικών υλικών για τα τοιχώµατα δεν επηρεάζει τις 
ταχύτητες. 

 

Για τα τοιχώµατα γενικά ισχύει ότι: 

• Όσο αυξάνει η ισχύς, οι θερµοκρασίες της εκτεθειµένης και µη 
εκτεθειµένης επιφάνειας αυξάνονται. 

• Η χρήση γυψοσανίδας ως υλικό τοιχωµάτων έχει ως αποτέλεσµα 
υψηλότερες θερµοκρασίες στο εσωτερικό τους από την περίπτωση 
της σανίδας πυριτικού ασβεστίου σε γενικά πλαίσια. 

• Οι θερµορροές τοιχωµάτων αυξάνονται µε την αύξηση της ισχύος. 
• Δεν φαίνεται να υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάµεσα στις 
θερµορροές για το πλαϊνό, το οπίσθιο τοίχωµα και την οροφή. 

 

Για το πλαϊνό τοίχωµα: 

• Οι θερµοκρασίες της µη εκτεθειµένης επιφάνειας είναι υψηλές στο 
κεντρικό και κάτω µέρος της και µειώνονται προς τα άκρα. 

• Οι θερµοκρασίες της εκτεθειµένης επιφάνειας είναι χαµηλές στο 
κεντρικό και κάτω µέρος της και αυξάνονται όσο η απόσταση 
αυξάνει. 
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• Για χαµηλά επίπεδα ισχύος οι διαφορές θερµοκρασίας της 
εκτεθειµένης από την µη εκτεθειµένη επιφάνεια είναι µικρές. Οι 
διαφορές γίνονται έντονες για υψηλά επίπεδα ισχύος. 

• Η κατανοµή θερµοκρασιών αποτυπώνει τη µεταφορά θερµότητας 
λόγω φυσικής συναγωγής.  

 

Για το οπίσθιο τοίχωµα:  

• Οι θερµοκρασίες της εκτεθειµένης επιφάνειας είναι συνολικά 
υψηλότερες από αυτές της µη εκτεθειµένης. 

• Οι υψηλές θερµοκρασίες της εκτεθειµένης επιφάνειας για την 
περίπτωση της γυψοσανίδας εµφανίζονται στο άνω µέρος του 
τοιχώµατος και προς τα αριστερά. 

• Για την περίπτωση πυριτικού ασβεστίου, οι θερµοκρασίες της 
εκτεθειµένης επιφάνειας κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλη την 
επιφάνεια. 

• Οι υψηλές θερµοκρασίες της µη εκτεθειµένης επιφάνειας 
παρουσιάζονται στο κέντρο του τοιχώµατος και προς τα αριστερά. 

 

Για την οροφή: 

• Όσο αυξάνει η ισχύς οι θερµοκρασίες της εκτεθειµένης και µη 
εκτεθειµένης επιφάνειας της οροφής εµφανίζουν υψηλές τιµές 
προς τα πίσω και αριστερό τµήµα της.  

• Σε χαµηλά επίπεδα ισχύος, οι θερµοκρασίες και των δύο 
επιφανειών παρουσιάζουν οµοιόµορφές κατανοµές. 

• Η χρήση σανίδας πυριτικού ασβεστίου είχε ως αποτέλεσµα οι 
θερµοκρασίες εκτεθειµένης επιφάνειας να είναι σηµαντικά 
υψηλότερες προς την µεριά του ανοίγµατος από την περίπτωση 
χρήσης γυψοσανίδας. 

 

Για τις πειραµατικές δοκιµές σταθερής ισχύος τα αποτελέσµατα των 
µεγεθών της µέσης θερµοκρασίας καυσαερίων και αέριου 
περιβάλλοντος στο εσωτερικό του διαµερίσµατος, των ταχυτήτων και 
παροχής µάζας στο άνοιγµα συγκρίθηκαν µε θεωρητικές τιµές από 
σχέσεις υπολογισµού από την βιβλιογραφία. 

Η σύγκριση των µέσων πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών 
πραγµατοποιήθηκε για το διαµέρισµα ISO 9705 υπό κλίµακα 1:3 και 
ύστερα µε την χρήση µεθόδων οµοιότητας και για το πρωτότυπο 
διαµέρισµα ISO 9705. Οι θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας παρουσίασαν 
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µία καλή σύγκλιση µε τις πειραµατικές µε µικρές έως και µεσαίες µέσες 
αποκλίσεις. Επιπλέον, ο υπολογισµός των θερµοκρασιών για το 
πρωτότυπο δεν παρουσίασε κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτηµα έναντι του 
µοντέλου εκτός από την περίπτωση των Foote et al. (1986). 

Για τις ταχύτητες στο άνοιγµα, χρησιµοποιήθηκαν δύο µοντέλα, το 
µονοζωνικό και το διζωνικό. Οι θεωρητικές τιµές βρέθηκαν να έχουν 
καλή σύγκλιση στα χαµηλά και µεσαία ύψη του ανοίγµατος µε τις 
πειραµατικές. Για τα µεγάλη ύψη οι θεωρητικές τιµές συνολικά 
υποεκτιµούν τις πειραµατικές. 

Οι τιµές των σχέσεων υπολογισµού των παροχών µάζας καυσαερίων 
και αέρα ήταν συνολικά µικρότερες από τις µετρούµενες. Οι 
αποκλίσεις ήταν µεσαίες έως και µεγάλες. 

Αξιολογώντας τα πειραµατικά αποτελέσµατα των δοκιµών 
προσέγγισης πρότυπης καµπύλης θερµοκρασίας – χρόνου ISO 834 
εξάγονται τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

• Η µέση θερµοκρασία καυσαερίων προσεγγίζει την καµπύλη ISO 
834 σε ικανοποιητικό βαθµό για τις περιπτώσεις και των δύο 
διαφορετικών υλικών τοιχωµάτων. Η µέση θερµοκρασία µετά τις 
διορθώσεις λόγω ακτινοβολίας είναι ελαφρώς µικρότερη της 
αναµενόµενης. 

• Ο ρυθµός έκλυσης θερµότητας φαίνεται να αυξάνεται αρχικά µε 
την πάροδο του χρόνου και στη συνέχεια να σταθεροποιείται. 

 

Για το εσωτερικό του διαµερίσµατος: 

• Η µέση θερµοκρασία στο διαµέρισµα αυξάνεται αρχικά και 
σταθεροποιείται από τη χρονική στιγµή 1200 s. Oι µέγιστες 
θερµοκρασίες παραµένουν στον κατακόρυφο άξονα του καυστήρα 
και στο άνω µέρος του. Η φωτιά στις δοκιµές φαίνεται να µην έχει 
την κλίση προς τα πίσω που παρατηρήθηκε στα πειράµατα 
σταθερής ισχύος. 

• Για την ίδια χρονική στιγµή οι θερµοκρασίες του πειράµατος µε 
υλικό τοιχωµάτων το πυριτικό ασβέστιο παρουσιάζουν συνολικά 
υψηλότερες τιµές. 

 

Για το άνοιγµα: 

• Οι θερµοκρασίες στο άνοιγµα αυξάνουν µε την πάροδο του χρόνου. 
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• Στην περίπτωση της γυψοσανίδας, οι θερµοκρασίες είναι 
υψηλότερες από το πυριτικό ασβέστιο για την ίδια χρονική στιγµή. 

• Οι ταχύτητες παραµένουν σχετικά σταθερές από την χρονική 
στιγµή 500s και µετά για την περίπτωση της γυψοσανίδας ενώ για 
τη σανίδα πυριτικού ασβεστίου αυξάνονται συνεχώς. Οι τιµές των 
ταχυτήτων για το πυριτικό ασβέστιο είναι ελαφρώς χαµηλότερες. 

 

Για τα τοιχώµατα γενικά ισχύει ότι: 

• Οι θερµοκρασίες των εκτεθειµένων και µη εκτεθειµένων 
επιφανειών αυξάνονται µε τον χρόνο. 

• Οι θερµοκρασίες στο εσωτερικό των τοιχωµάτων είναι συνολικά 
υψηλότερες για την περίπτωση του πυριτικού ασβεστίου. Αυτό 
πιθανώς να συµβαίνει λόγω της προηγούµενης καταπόνησης και 
την εµφάνιση ρηγµάτων στα τοιχώµατα σε πειράµατα σταθερής 
ισχύος. 

• Οι εσωτερικές θερµοκρασίες των τοιχωµάτων στην περιοχή προς 
την οπίσθια αριστερή γωνία του διαµερίσµατος εµφάνιζαν συνεχώς 
υψηλότερες τιµές από τις υπόλοιπες. 

• Οι θερµορροές αυξάνονται ραγδαία στα αρχικά στάδια των 
δοκιµών. Για την θερµορροή της οροφής παρατηρείται µία 
σταθερότητα από µία χρονική στιγµή και έπειτα ενώ οι θερµορροές 
του πλαϊνού και οπίσθιου τοιχώµατος αυξάνουν συνεχώς. 

• Για την περίπτωση υλικού γυψοσανίδας η θερµορροή του πλαϊνού 
τοιχώµατος είναι σηµαντικά υψηλότερη από τα υπόλοιπα 
τοιχώµατα, ενώ για την περίπτωση της σανίδας πυριτικού 
ασβεστίου όλες οι θερµορροές συγκλίνουν από τη χρονική στιγµή 
1300s και έπειτα. 

 

Τέλος, για την συνολική αξιολόγηση πρέπει να σηµειωθούν και οι 
παρακάτω δυσκολίες κατά την πραγµατοποίηση των πειραµατικών 
δοκιµών: 

• Τα χρησιµοποιούµενα υλικά των τοιχωµάτων (γυψοσανίδα, σανίδα 
πυριτικού ασβεστίου) δεν είχαν την απαραίτητη µηχανική αντοχή 
για την πραγµατοποίηση πολλαπλών πειραµατικών δοκιµών. Έτσι, 
µετά από περίπου τρία πειράµατα το διαµέρισµα έπρεπε να 
ανακατασκευαστεί. Επιπλέον, τα τοιχώµατα φαίνεται να µην 
µπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο επίπεδο ισχύος 136kW, µε 
αποτέλεσµα να µην καλύπτουν την µέγιστη προτεινόµενη τιµή 
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ρυθµού έκλυσης θερµότητας από τον Ευρωκώδικα 1 (EN1992:1-2, 
2002).  

• Στις πειραµατικές δοκιµές σταθερής ισχύος η φωτιά είχε µία κλίση 
προς την πίσω πλευρά του διαµερίσµατος. Για τα πειράµατα 
προσέγγισης της καµπύλης ISO 834 το διαµέρισµα τοποθετήθηκε 
στο χώρο µε τέτοιο τρόπο ώστε η φωτιά να επηρεάζεται όσο τον 
δυνατόν λιγότερο από ξαφνικές ριπές αέρα. 

• Δεν πραγµατοποιήθηκαν αρκετά πειράµατα επαναληψιµότητας 
λόγω έλλειψης χρόνου. Η πραγµατοποίηση επιπλέον πειραµάτων 
θα είχε αυξήσει την ακρίβεια των αποτελεσµάτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας του προγράµµατος MATLAB 
[MATLABs 7.4, TheMathworks, Inc., Natick, MA] διόρθωσης των 
µετρουέµενων θερµοκρασιών των θερµοστοιχείων σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία της Παραγράφου 4.9: 

 

% Diavazw dedomena apo ta arxeia 

XZ = readmatrix('locationdata.txt'); 

TG = readmatrix('temp.txt'); 

%pinakas gia na xrhsimopoiw sthn epanalhpsh san T thermocouples 

TC_col1 = readmatrix('temp.txt'); 

 

N=21; 

% Ftiaxnw TC(N,N) me ka8e sthlh na antistoixei se kathe origin 
thermocouple 

TC=zeros(N); 

for j=1:N 

TC(:,j) = readmatrix('temp.txt'); 

End 

 

%Ypologizw apostaseis  

L=zeros(N); 

for j=1:N 

    for i=1:N 

        L(i,j)=sqrt((XZ(j,1)-XZ(i,1))^2+(XZ(j,2)-XZ(i,2))^2); 

    end 

end 

 

% Sortarw apostaseis 
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[L_sorted,l_order]=sort(L); 

 

% Sortarw ton Pinaka TC me vash ton L_sorted pleon etsi wste na 
gnwrizw se 

% poio Li antistoixei h Ttci 

T_sorted=TC(l_order); 

 

DL=zeros(N); 

W=zeros(N); 

W_PARANOM=zeros(1,N); 

 

% Statheres k=extinction factor, h=const pros to paron, 
e=emmisivity 

% factor, s= boltzman, r=relaxation factor (an xrhsimopoihsw) 

k=1; 

h=200; 

e=0.9; 

s=5.6704*10^(-8); 

r=0.2; 

 

% Ypologizw DL kai Weights gia ka8e sthlh (origin thermocouple) 

for j=1:N 

    ATH=0; 

    for i=1:N 

        if i==1 

            DL(i,j)=L_sorted(2,j); 

        elseif (i >= 2) && (i <= (N-1)) 

            DL(i,j)=abs((L_sorted(i+1,j)-L_sorted(i-1,j)))/2; 

        elseif i==N 
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            DL(i,j)=abs(L_sorted(i,j)-L_sorted(i-1,j));    

        end 

    ATH = ATH +(exp(-L_sorted(i,j)*k)*(1-exp(-DL(i,j)*k))); 

    end 

    W_PARANOM(j)=ATH; 

end 

 

for j=1:N 

    for i=1:N 

    W(i,j)=(exp(-L_sorted(i,j)*k)*(1-exp(-
DL(i,j)*k)))/W_PARANOM(j); 

    end 

end 

 

% Epanalhpsh dior8wshs Tg 

idx=0; 

A=zeros(N,1); 

dev=10; 

while dev > 1 

    A=TG; 

    for j=1:N 

        WTC4=0; 

        for i=1:N 

            WTC4=WTC4+(W(i,j)*T_sorted(i,j)^4); 

        end 

        Ts=nthroot(WTC4,4); 

        % Dhmiourgw TG pinaka mias diastashs ton opoio antika8istw 
ston 
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Διέγραψε: 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

        % T_sorted ana sthlh. Epeita sortarw pali ton T_sorted sumfwna 
me ton 

        % L_sorted prin apo ka8e "sarwsh" 

        TG(j)=((e*s/h)*(TC_col1(j)^4-
Ts^4)+TC_col1(j))*r+TG(j)*(1-r); 

        %to TG(j) sto de3i melos einai to TG(j) sthn prohgoumenh 

        %epanalhpsh 

        T_sorted(:,j)=TG; 

        T_sorted=T_sorted(l_order); 

    end 

    dev=abs(std(TG)-std(A)); 

    idx=idx+1; 

    if idx >= 100  

        break 

    end 

end 

 

writematrix(TG,'tempgas.txt') 

 

 

 


