
Περίληψη Αποτελέσματα

Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η

εργαστηριακή εξέταση της ξυλείας που

χρησιμοποιείται σε κτίρια, και πιο

συγκεκριμένα της ξυλείας από πεύκο,

σε σχέση με την αντίδραση του υλικού

στην φωτιά και την παραγωγή καπνού.

Η εργαστηριακή διερεύνηση γίνεται με

βάση το πρότυπο ISO 5660 για δοκιμές

μικρής κλίμακας χρησιμοποιώντας

θερμιδόμετρο κώνου για την διενέργεια

των πειραματικών μετρήσεων και

δοκίμια του προς εξέταση υλικού.
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Η πυρασφάλεια αποτελεί μια σημαντική

παράμετρο, τόσο για τον σχεδιασμό των

κτιρίων και εγκαταστάσεων όσο και σε

σχέση με την επιλογή και χρήση των

υλικών κατασκευής αυτών. Οι

πυρκαγιές σε κτίρια δυνητικά μπορούν

να προκαλέσουν σημαντικά αρνητικά

αποτελέσματα οδηγώντας είτε σε

απώλεια, τόσο ανθρώπινης ζωής όσο

και εξοπλισμού και περιουσίας ή στην

καλύτερη των περιπτώσεων

τραυματισμούς και βλάβες σε

εξοπλισμό και περιουσία. Είναι

συνεπώς σαφές ότι η πρόληψη και ο

σωστός σχεδιασμός με βάση τους

σχετικούς κανονισμούς αποτελεί των

ακρογωνιαίο λίθο για την εξάλειψη ή

ελαχιστοποίηση της εμφάνισης

αντίστοιχων καταστάσεων.

Βασικοί στόχοι της εργασίας:

H εργαστηριακή εξέταση της ξυλείας

που χρησιμοποιείται σε κτίρια, και πιο

συγκεκριμένα της ξυλείας από πεύκο,

σε σχέση με την αντίδραση του υλικού

στην φωτιά και την παραγωγή καπνού.

H εκτενής βιβλιογραφική

επισκόπηση στο θέμα της

πυροπροστασίας, της βασικής θεωρίας

της καύσης των στερεών και του ρόλου

των υλικών σε χρήση σε φωτιές σε

κτίρια, καθώς και πιο επιστάμενα στις

σχετικές ιδιότητες ως προς αυτό του

ξύλου ως δομικό υλικό.

Μετρήσεις Έκλυσης Θερμότητας με 

Θερμιδόμετρο Κώνου (Rate of heat 

release - Cone Calorimeter method)

Πρότυπο Περιγραφή

EN ISO 5660

Το διεθνές πρότυπο ISO 5660 χρησιμοποιείται κατά 

κόρον στις προδιαγραφές πυρασφάλειας στα τρένα 

(CEN TS 45545-2) και για πρότυπες δομικές υλικών 

στη φάση ανάπτυξης υλικών και έλεγχο παραγωγής

Θερμιδομετρία κώνου

Θερμικά παχιά και χωρίς απανθράκωση δείγματα

παρουσιάζουν μια ισχυρή αρχική αύξηση μετά την

έναυση μέχρι μια σταθεροποίηση της τιμής του HRR.

Για ενδιάμεσου θερμικού πάχους δείγματα χωρίς

απανθράκωση το «πλατό» του διαγράμματος

εξαφανίζεται. Η μέση ή σταθερή τιμή του HRR

σημειώνεται μόνο μέσω μιας γωνίας.

Τα θερμικά παχιά δείγματα με απανθράκωση

(σχηματισμός υπολείμματος) παρουσιάζουν μια αρχική

αύξηση στο HRR μέχρι το σχηματισμό ενός ικανού

στρώματος υπολείμματος.

Τα θερμικά λεπτά δείγματα χαρακτηρίζονται από μια

απότομη αύξηση του HRR καθώς, ολόκληρο το δείγμα

υπόκειται σε πυρόληση κατά τον ίδιο χρόνο. Σε αυτή τη

περίπτωση, το pHRR καθορίζεται από το συνολικό

θερμικό φορτίο.

Πειραματική διαδικασία

Συνολικά παρελήφθησαν δεκατέσσερα (14) διαφορετικά υλικά και από ένα (1) δοκίμιο για κάθε υλικό. Τα υλικά έχουν υποστεί

επεξεργασία με επιβραδυντικά καύσης σε διάφορες συγκεντρώσεις. Το υλικό είναι Πεύκο τυπικού χρώματος επιφάνειας και

διαμόρφωσης το οποίο προορίζεται για χρήση ως δομικό υλικό. Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν δοκίμια διαστάσεων\

σύμφωνα με το ISO 5660. Το ενδεικτικό δοκίμιο που συνοδεύει την παρούσα σπουδαστική εργασία είναι αυτό με τον κωδικό

Τ02026.

 

   

   

   

   

   

   

  
 

   

   

 

Υλικό

FIGRA

(W/s)

SMOGRA

Πιθανή 

Κατηγορία

Τ02026 535 s2 C-D


