
Πυρκαγιά – Έκρηξη 

Το φαινόμενο 

H καύση είναι ένα σύνολο φυσικών και χημικών διεργασιών που 

αλληλεπιδρούν.  Η σημαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την 

καύση είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση της 

οξείδωσης ενός καυσίμου με έντονη έκλυσης θερμότητας και φωτεινής 

ακτινοβολία. Η καύση απαιτεί την ύπαρξη ενός οξειδωτικού παράγοντα. 

Τέτοιος μπορείς να είναι το οξυγόνο του αέρα, μία άλλη ουσία με 

οξειδωτικές ιδιότητες ή ακόμα και ένα συστατικό των καυσίμων. 

Φωτιά είναι το φαινόμενο στο οποίο η καύση είναι εμφανής και άμεσα 

ορατή από το άνθρωπο, δηλαδή όταν υπάρχει φλόγα. Έτσι για την 

αποφυγή  έναρξης και επέκτασης μιας φωτιάς αλλά και για την κατάσβεσή 

της πρέπει να εμποδιστεί η συνύπαρξη τριών παραγόντων:  

 Καύσιμης ύλης, 

 Κατάλληλης θερμοκρασίας – θερμότητας (ανάλογα με την καύσιμη 

ύλη ) και  

 Του οξειδωτικού παράγοντα (που συνήθως είναι το οξυγόνο του 

αέρα).  

Οι παράγοντες αυτές αποτελούν το λεγόμενο τρίγωνο της φωτιάς. Μια 

πυρκαγιά συνήθως συμβαίνει όταν τα στοιχεία είναι παρόντα και 

συνδυασμένα σε σωστό «μείγμα». Μια πυρκαγιά μπορεί να προληφθεί ή να 

σβήσει με την αφαίρεση οποιουδήποτε από τα στοιχεία στο τρίγωνο της 

φωτιάς. 

 

Στην πραγματικότητα η χημική αντίδραση της καύσης περιέχει και άλλες 

διαδικασίες (ελεύθερες ρίζες, αλυσιδωτές αντιδράσεις) και το τρίγωνο της 

φωτιάς αναφέρεται ως τετράεδρο. 



 

Ανάφλεξη ονομάζεται η έναρξη του φαινομένου της καύσης. Ανάλογα με 

τις συνθήκες και τη θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί μπορεί το φαινόμενο 

να οδηγήσει σε αυτοσυντηρούμενη καύση η οποία ενδέχεται να επεκταθεί 

ή να σβήσει η φωτιά. Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της φυσικής 

κατάστασης του καυσίμου, δηλαδή αν είναι στερεό, υγρό ή αέριο.  

 

 

 



 

Έκρηξη είναι γενικά το φαινόμενο της βίαιης εκτόνωσης αερίων, ως 

αποτέλεσμα ξαφνικής απελευθέρωσης εσωτερικής ενέργειας από μία ουσία 

ή ένα μηχανισμό, που οδηγεί στην ανάπτυξη πολύ υψηλών πιέσεων. 

 

Η βασικότερη κατηγορία εκρήξεων αφορά τις χημικές εκρήξεις, οι οποίες 

σχετίζονται με την βίαιη αποσύνθεση μιας ασταθούς ένωσης ή ταχύτατης 

αντίδρασης μίγματος ενώσεων. Η φυσική κατάσταση μιας εκρηκτικής ύλης, 

ενός συστατικού ή ενός εκρηκτικού μίγματος, μπορεί να είναι αέρια, υγρή 

ή στερεή. Έτσι εκρηκτικό μίγμα είναι δυνατόν να αποτελέσει η διασπορά 

στην ατμόσφαιρα αερίου (π.χ. υγραερίου), υγρού (π.χ. νέφους 

σταγονιδίων βενζίνης) ή στερεού (π.χ. σκόνη αλουμινίου) καυσίμου. Όταν 

η εκρηκτική ύλη ενεργοποιηθεί θερμικά, με την επίδραση θερμότητας ή με 

κρούση, υφίσταται μία ταχύτατη εξώθερμη αντίδραση που ονομάζεται 

έκρηξη. 

Οι χημικές εκρήξεις μπορεί να προέλθουν από υλικά που είτε έχουν 

χαρακτηριστεί ως εκρηκτικά, είτε αποτελούν χημικές ενώσεις που 

εκρήγνυνται λόγω ειδικών συνθηκών. 

Πηγές Ανάφλεξης: 

 



 

 

 

Πως μεταδίδεται η φωτιά: 

 

Κίνδυνοι από φωτιές και εκρήξεις 
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