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Χαρακτηριστικά θυρών 

α) Βασικές Λειτουργικές Ανάγκες 

— Καθυστέρηση μετάδοσης της φωτιάς 
— Ασφάλεια διαφυγής ανθρώπων 

β) Ταξινομήσεις 

Έχουν προταθεί διάφορες κατατάξεις θυρών, 
π.χ. 
— ανάλογα με την πυραντίσταση (πυραντοχή 

επί ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως 3, 1 1/2 
1, 3/4 ωρ.) 

— με βάση τα ανοίγματα, που με τη σειρά τους 
εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά (χαρα
κτήρα/είδος - τοποθεσία) των τοίχων που φέ
ρουν τις θύρες. Σύμφωνα με ορισμένες τυπο
ποιήσεις - π.χ. [34] - τα ανοίγματα αυτά εί-
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Απαιτήσεις/ Διευκρινίσεις 

— Εξασφάλιση της προϋπόθεσης σε ώρα ανά
γκης και στην πυρόσβεση 

— Εξασφάλιση του επιβαλλόμενου βαθμού πυ-
ραντίστασης στο πέρασμα της φωτιάς. 

— Ανοίγματα σε διαχωριστικούς τοίχους, τοί
χους πυροδιαμερισμάτων 

— Ανοίγματα για κάθετη επικοινωνία - π.χ. 
. κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες (οι κυλιόμε
νες σκάλες πρέπει να κλείνουν αυτόματα σε 
περίπτωση πυρκαγιάς). 

— Ανοίγματα διαδρόμων ή χωρίσματα - μεσό-
τοιχοι δωματίων 

— Ανοίγματα σε εξωτερικούς τοίχους, που εί
ναι υποκείμενοι σε σοβαρή έκθεση στη φω
τιά, απ' έξω1 

— Ανοίγματα σε εσωτερικούς τοίχους, που εί
ναι υποκείμενοι σε μέτρια ή μικρή έκθεση 
στη φωτιά (αντίστοιχα), απ' έξω1 

: Α π ' έξω = εξωτερικά (προς το κτίριο) 

Πυραντίσταση. Παρατηρήσεις 

πυραντοχή θυρών 3 ωρ 

πυρ/χή θυρών 1ωρ ή 1'/2 ωρ 

πυραντοχή θυρών 3/4 ωρ 

πυραντοχή θυρών 1 1/2 ωρ 

πυραντοχή θυρών3/4 ωρ 



γ) Τύποι θυρών 

Εφαρμόζονται διάφοροι τύποι θυρών π.χ. 

— Σύνθετες 

— Κούφιες 

— «Ντυμένες» 

— Ολόσωμες Μεταλλικές 
(Μονοκόμματες) 

— Χαλύβδινες 
— Επικασσιτερωμένες 

Θύρες — «πρόσωπο» (στην ίδια επιφάνεια με τους 
τοίχους), που έχουν κατάλληλα χημικώς επεξεργα
σμένο πυρήνα, περιβαλλόμενο από χάλυβα. 
Χαλύβδινες θύρες (συχνά θύρες «πρόσωπο» δηλ. 
στο ίδιο επίπεδο με τους τοίχους) 
Μεταλλικές θύρες («πρόσωπο» — στο ίδιο επίπεδο 
με τους τοίχους), που έχουν δηλαδή κάποιο πυρή
να, π.χ. από ξύλο, δικτύωμα ή πλαίσιο από σιδηρό-
βεργες, καλυμένο με χάλυβα. 
Είναι μεταλλικές (χαλύβδινες) θύρες, αναδιπλού
μενες, πτυσσόμενες, ή σε «αλφαδιά» («μέτωπο» — 
στο ίδιο επίπεδο) με τον τοίχο, ή διαχωριστικές 
Χαλύβδινες, ή χαλυβδοθωρακισμένες, θύρες 
Θύρες με πυρήνα (από τρία φύλλα ξύλο π.χ.) που 
καλύπτεται από γαλβανισμένο χάλυβδο. 

Πίνακας 11. Πυρασφαλείς θύρες 

— Το άριστο αποτέλεσμα είναι: εξα
σφάλιση πυραντοχής — παρεμπό
διση εξάπλωσης καπνού και καυ
σαερίων όχι μόνο στο πρώτο στά
διο ανάπτυξης της πυρκαγιάς. Έ
τσι, κλείστρα, υαλοπίνακες, φατ
νώματα, «κάσες», «φύλλα» θυρών 
μηχανισμοί κύλισης, συστήματα 
εξάρτησης κ.λπ. (για αναδιπλού
μενες, εξωτερικές, εσωτερικές 
κ.λπ. θύρες) πρέπει να έχουν, επί
σης, ικανοποιητική πυραντοχή και 
τις επιθυμητές ιδιότητες εξασφά
λισης από καπνό. 

— Επειδή η θύρα (για την ανάσχεση 
του καπνού και της φωτιάς) πρέπει 
να μένει κλειστή (με εξαίρεση τη 
στιγμή χρησιμοποίησης, σε ώρα 
ανάγκης), εφαρμόζονται ειδικοί 
μηχανισμοί κλεισίματος, που λει
τουργούν είτε αυτόματα ή όταν η 
θερμοκρασία υπερβεί ένα προκα
θορισμένο θερμοκρασιακό όριο. 

— Σε διεθνές επίπεδο: οι πυράντοχες 
θύρες είναι ένα πρόβλημα που με-
λετιέται ακόμα γι ' αυτό απαιτείται 
ιδιαίτερη μελετητική προσπάθεια 
σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία τους. 
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