
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
 
Το οξυγόνο µπορεί να ενωθεί µε σχεδόν όλα τα χηµικά στοιχεία ειδικά µε 
την αύξηση της θερµοκρασίας. Η αντίδραση αυτή του οξυγόνο µε 
στοιχεία και ενώσεις  συνοδεύεται από µεγάλη έκλυση θερµότητας 
(εξώθερµη αντίδραση) και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να σταµατήσει 
(αφού ανατροφοδοτείται από θερµότητα). Κάποιες από αυτές γίνονται 
µε έντονη φλόγα και εξαιρετικά µεγάλη έκλυση θερµότητας όπως π.χ. 
C   +  O2 � CO2 + Θερµότητα  - σε περιβάλλον επάρκειας οξυγόνου και  
C  +  1/2O2 � CO + Θερµότητα - σε περιβάλλον έλλειψης οξυγόνου. 
Άρα για την οξείδωση  δηλ. την καύση, απαραίτητο είναι το Οξυγόνο. Για 
την έναρξη και την συνέχιση της καύσης πρέπει να πληρούνται 3 
συνθήκες : 

1. επαρκές οξυγόνο 
2. καύσιµη ύλη  (υλικό που µπορεί να καεί) 
3. αρκετή θερµοκρασία (άνω του ορίου ανάφλεξης του υλικού) 

Η κατάργηση ή η παρεµπόδιση µίας από τις ανωτέρω συνθήκες  µπορεί 
να έχει ως αποτέλεσµα την διακοπή της αντίδρασης δηλ. την κατάσβεση. 
 
Το ράντισµα µε νερό σε «καθηµερινά» υλικά έχει σαν αποτέλεσµα την 
βίαιη εξάτµισή του (λόγω της θερµότητας) και την δηµιουργία 
υδρατµών. Οι υδρατµοί αυτοί εµποδίζουν την επαφή µε το οξυγόνο άρα 
σταµατά η καύση. ∆ηλ. άρση της πρώτης συνθήκης για την καύση 
(αφαίρεση οξυγόνου). Στην περίπτωση µεγάλων πυρκαγιών θα πρέπει η 
ποσότητα των υδρατµών να είναι πολύ µεγάλη και κατά συνέπεια δεν 
αρκεί το ράντισµα αλλά χρειάζεται µεγάλη ποσότητα νερού. Επίσης µε 
την µεγάλη ποσότητα νερού υπάρχει πτώση της θερµοκρασίας κάτω από 
το όριο ανάφλεξης δηλ. άρση της τρίτης συνθήκης για την καύση 
(αφαίρεση θερµότητας). 
Όταν υπάρχει πυρκαγιά στην οποία το καύσιµο υλικό είναι βενζίνη , 
πετρέλαιο ή κάτι αντίστοιχο, τότε χρησιµοποιείται ειδικός αφρός. Ο 
συµπαγής αυτός αφρός επικάθεται στην επιφάνεια του καυσίµου και 
εµποδίζει την επαφή µε τις υψηλές θερµοκρασίες της φλόγας στις  
οποίες οφείλεται η εξάτµιση και καύση του. Περιορίζεται η ποσότητα του 
υλικού που καίγεται, ελαττώνεται η θερµοκρασία και τελικά σβήνει. ∆ηλ. 
ελαττώνουµε το καύσιµο (αποµάκρυνση καύσιµης ύλης) 
Οι πυρκαγιές χωρίζονται σε 5 κατηγορίες : α. από στερεά καύσιµα, β. 
από υγρά καύσιµα, γ. από αέρια καύσιµα, δ. από µέταλλα και ε. υπό την 
παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : 
 

1. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ που παράγεται από την πυρκαγιά, 
εκλύεται σε µεγάλες ποσότητες ακόµη και µικρή ποσότητα 
καύσιµης ύλης. Πολλές φορές είναι τοξικός (περισσότεροι θάνατοι 
σε πυρκαγιές οφείλονται σε ασφυξία από τον καπνό). Σε µικρό 
χρονικό διάστηµα η ορατότητα µειώνεται δραµατικά. 

2. Πρώτα καλούµε την πυροσβεστική 199 και δίνουµε άµεσα και 
επιγραµµατικά τα σηµαντικά στοιχεία της πυρκαγιάς π.χ. καύσιµη 
ύλη, τραυµατίες κλπ. µετά χρησιµοποιούµε φορητά πυροσβεστικά 
µέσα και µόνο για πυρκαγιές µικρής έντασης και έκτασης (συνήθως 
στα αρχικά στάδια). 

3. Οι πυροσβεστήρες είναι 5 τύπων και απευθύνονται στις 
διαφορετικές περιπτώσεις πυρκαγιών. ∆ηλ. Ξηράς σκόνης (Ρ), 
διοξειδίου του άνθρακα CO2 ( C ), αφρού (F), νερού (W) και 
Halon. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση πυρκαγιάς στη 
γένεσή της πρέπει να γνωρίζουµε καλά την λειτουργία και την 
χρήση του κάθε ενός συστήµατος, επειδή και συνολική χρονική 
δράση ενός πυροσβεστήρα είναι από λίγα δευτερόλεπτα έως 
περίπου 12 (ανάλογα µε την περιεκτικότητα). 

4. Πριν από οποιαδήποτε εργασία που µπορεί να εµπεριέχει κίνδυνο 
πυρκαγιάς ελέγχουµε τα µέσα πυρόσβεσης στο χώρο, 
αποµακρύνουµε «ύποπτα» υλικά, µελετούµε πιθανές µεθόδους 
διαφυγής, ελέγχουµε το σήµα του κινητού µας τηλεφώνου, και 
ακολουθούµε µε «ευλάβεια» της προβλεπόµενες από τον νόµο 
οδηγίες ασφαλείας που απαιτεί η εργασία µας.    

  


