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1. Χημική σύσταση του ξύλου  
 
Γενικά  
 
    Το ξύλο ως φυσική πρώτη ύλη παριστά ένα σύνθετο αλλά ετερογενές υλικό που 
αποτελείται από συστατικά τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους στη χημική σύσταση.  
Αντικείμενο της Χημείας του ξύλου είναι η χημική σύσταση, οι ιδιότητες και οι δυνατότητες 
αξιοποίησης των διαφόρων συστατικών του ξύλου. Προτού προχωρήσει κανείς αναλυτικά 
στη μελέτη των επί μέρους χημικών συστατικών, χρήσιμος είναι η γνώση του χαρακτήρα και 
της δομής, της διάταξης και της ποσοστιαίας συμμετοχής των στη χημική σύσταση του 
ξύλου, όπως επίσης των δυνατοτήτων διαχωρισμού και ποιοτικού ή ποσοτικού 
προσδιορισμού των.  
    Το ξύλο ως οργανική πρώτη ύλη αποτελείται από άνθρακα (48…51%), οξυγόνο 
(43…45%), υδρογόνο (5…7%), άζωτο (0,1…0,3%) και τέφρα (0,2…0,6%). Αναφορικά με τη 
σύσταση του ξύλου σε κύρια στοιχεία δηλ. άνθρακα, οξυγόνο και υδρογόνο ελάχιστες 
διαφορές υπάρχουν τόσο μεταξύ των διαφόρων δασικών ειδών όσο και μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων (κατά την έννοια του ύψους και της διαμέτρου) ενός κορμού. Αντίθετα σημαντικές 
διαφορές τόσο μεταξύ των δασικών ειδών όσο και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων ενός 
κορμού έχουν διαπιστωθεί στα ποσοστά αζώτου και τέφρας.  
    Τα χημικά συστατικά του ξύλου διακρίνονται όπως δείχνει το παρακάτω Σχήμα σε 
μακρομοριακές (μεγάλου μοριακού βάρους) χημικές ενώσεις όπως είναι η κυτταρίνη, οι  
ημικυτταρίνες (πολυόζες) και η λιγνίνη και σε μικρομοριακές ενώσεις στις οποίες ανήκουν 
τα εκχυλίσματα και οι ανόργανες ενώσεις.  
 

ΞΥΛΟ 
 

 
  
     Μικρομοριακές χημικές ενώσεις                                Μακρομοριακές χημικές ενώσεις                     
       
 
 
Οργανικές ενώσεις           Ανόργανες ενώσεις          Πολυσακχαρίτες                            Λιγνίνη 
 

 
 
Εκχυλίσματα                                 Τέφρα            Κυτταρίνη       Ημικυτταρίνες 
                                                                                                        (πολυόζες) 
 

Απλοποιημένη παράσταση των χημικών ενώσεων του ξύλου  
 
 

    Οι μακρομοριακές χημικές ενώσεις αποτελούν τα δομικά συστατικά των κυτταρικών 
τοιχωμάτων του ξύλου και υπάρχουν σε όλα τα ξυλώδη είδη του φυτικού κόσμου. Το ξύλο 
των φυτικών ειδών της εύκρατης ζώνης περιέχει περίπου 97-99% μακρομοριακές ενώσεις 
ενώ στο ξύλο των φυτικών ειδών της τροπικής ζώνης περιέχονται περίπου 90% 
μακρομοριακές ενώσεις. Το κύριο δομικό συστατικό του ξύλου είναι η κυτταρίνη η οποία 
δομεί περίπου τα 50% της ξυλώδους μάζας των Κωνοφόρων και Πλατυφύλλων ειδών και έχει 
σε όλα τα είδη την ίδια χημική σύσταση δηλ. δομείται το ευθύγραμμο μακρομόριό της από 
ένα μεγάλο αριθμό του μονοσάκχαρου β-D-Γλυκόζη.  
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                    ΕΚΧΥΛΙΣΗ                                                                        ΑΠΟΣΤΑΞΗ    ΚΑΥΣΗ 
 
 
  Αιθέρας    Αλκοόλη-Τολουόλιο    Θερμό νερό (100ο C)                            
                                                                                                                          Πτητικά έλαια   Ανόργανα 
                                                                                                                                                    συστατικά 
 
Κηροί, Λίπη       Κηροί, Λίπη, Ρητίνες            Ταννίνες, Κόμμεα    
Έλαια, Ρητίνες   Έλαια, Ενώσεις αδιάλυτες    Σάκχαρα, Χρωστικές 
                           σε αιθέρα                               ουσίες  
 
 

 
 
 
 
 

  ΥΔΡΟΛΥΣΗ                                                                                 ΧΛΩΡΙΩΣΗ 
  (H2SO4  72%)                                                                               (Cl2 ή NaClO2) 

 
 
 Λιγνίνη                                                                                        Ολοκυτταρίνη 
                   
 
 
                                                                                                              ΚΟΗ (5%, 24%) 
 
 
 
                                                                           
                                                                              Διαλυτό                                            Αδιάλυτο 
                                                                                     μέρος                                                μέρος     
 
 
                                                                            Ημικυτταρίνες                             NaoH (17,5%) 
 
 
 
 
                                                                                                                    Αδιάλυτο        Διαλυτό 
                                                                                                                                μέρος              μέρος 
 
 
                                                                                                              Κυτταρίνη  Ημικυτταρίνες 
 
Συνοπτική παρουσίαση διαχωρισμού του ξύλου στα συστατικά του 

ΞΥΛΟ 

ΞΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ 



6  

Οι  ημικυτταρίνες  (πολυόζες)   συνδέονται   χημικά   με   την   κυτταρίνη   στα   
κυτταρικά τοιχώματα,το μακρομόριό τους όμως δεν είναι ευθύγραμμο αλλά φέρει 
πλευρικές ομάδες (διακλαδίζεται) και γενικώς οι ημικυτταρίνες έχουν μικρότερο 
μοριακό βάρος απ’ ότι η κυτταρίνη. Το μακρομόριο των ημικυτταρινών δομείται από 
διαφόρων τύπων μονοσάκχαρα ανάλογα εάν προέρχονται από Κωνοφόρα ή 
Πλατύφυλλα είδη. 
Οι δύο αναφερθείσες μακρομοριακές ενώσεις του ξύλου (κυτταρίνη+ημικυτταρίνες) 
αποτελούν τους κύριους πολυσακχαρίτες του ξύλου και πολλές φορές και οι δύο μαζί 
χαρακτηρίζονται ως η ολοκυτταρίνη του ξύλου. Η τρίτη μακρομοριακή ένωση που 
δομεί τα ξυλώδη κυτταρικά τοιχώματα είναι η λιγνίνη, η οποία ανήκει στις 
αρωματικές χημικές ενώσεις και δομείται από μονάδες φαινυλοπροπανίου. Τα 
Κωνοφόρα περιέχουν περισσότερη λιγνίνη και διαφορετικής χημικής σύνθεσης απ’ 
ότι τα Πλατύφυλλα. Στις μακρομοριακές ενώσεις ανήκουν επίσης το άμυλο και οι 
πηκτινικές ουσίες οι οποίες όμως έχουν σημαντικά μικρότερο μοριακό βάρος απ’ ότι 
οι παραπάνω αναφερθείσες και υπάρχουν σε πολύ μικρά ποσοστά στο ξύλο.  
    Όσο αφορά τις μικρομοριακές ενώσεις του ξύλου, οι οποίες δεν αποτελούν 
συστατικά των κυτταρικών τοιχωμάτων αλλά χαρακτηρίζονται ως συνοδές ουσίες του 
ξύλου, αυτές διακρίνονται στις οργανικες ουσίες που συνήθως ονομάζονται 
εκχυλίσματα και τις ανόργανες ενώσεις  (τέφρα). Στις οργανικές ενώσεις ανήκουν οι 
διάφορες φαινολικές ουσίες, τα τερπένια, τα αλιφατικά οξέα και οι αλκοόλες, ενώ οι 
ανόργανες χημικές ενώσεις αποτελούνται κυρίως από άλατα του Κ, Ca και Mg.  
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2. Ανάλυση του ξύλου στα συστατικά του – Διαχωρισμός και Απομόνωση  
 
    Ο διαχωρισμός των συστατικών του ξύλου αποτελεί την προϋπόθεση για τη μελέτη των 
χημικών και φυσικών ιδιοτήτων τους. Κανένα από τα χημικά συστατικά δεν μπορεί να 
απομονωθεί στη φυσική μορφή που βρίσκεται στο ξύλο. Αυτό οφείλεται στο ότι η 
οποιαδήποτε χημική μέθοδος που ακολουθείται για την απομόνωση των συστατικών 
προκαλεί διάφορες χημικές μεταβολές όπως είναι η οξείδωση, η διάσπαση χημικών ομάδων, 
η συμπύκνωση, ο πολυμερισμός κ.ά. Η δυσκολία στο διαχωρισμό των χημικών συστατικών 
του ξύλου συνδέεται με το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα συστατικά είναι κατά πολύπλοκο τρόπο 
συνδεδεμένα μεταξύ τους.  
Πρόσθετη δυσκολία στην ανάλυση του ξύλου δημιουργεί η ετερογενής δομή του αναφορικά 
με τη σύσταση των κυτταρικών τοιχωμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα εάν το 
δείγμα προέρχεται από το πρώιμο ή το όψιμο και σομφό ή το εγκάρδιο μέρος του ξύλου. 
Αυτή η ανομοιογένεια συνηγορεί στο ότι τα δείγματα που παίρνονται για τις χημικές 
αναλύσεις του ξύλου πρέπει νάναι ανάλογα με το σκοπό της ανάλυσης κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικά.  
    Από τα παραπάνω προκύπτει η μεγάλη σημασία που πρέπει να δίνεται στην εκλογή και 
προετοιμασία των δειγμάτων του ξύλου όταν αυτά προορίζονται για χημικές αναλύσεις. 
Έτσι π.χ. ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δεν πρέπει να περιέχει ξύλο ακανόνιστης δομής (π.χ. 
εφελκυσμογενές ή θλιψιγενές ξύλο), ρόζους, ρητινοθύλακες, κ.ά.  
Αφού ληφθεί το δείγμα από το συγκεκριμένο φυτικό είδος θα πρέπει να θρυμματισθεί και 
μεταθρυμματισθεί να μεταβληθεί δηλ. σε κόνη ξύλου διότι έτσι διευκολύνεται η διαβροχή 
του με τα χημικά αντιδραστήρια. Ο θρυμματισμός και μεταθρυμματισμός γίνεται συνήθως σε 
μικρούς σπαστήρες και μύλους και κατά τις φάσεις αυτές θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το 
δυνατόν η ανάπτυξη (λόγω τριβών) υψηλών θερμοκρασιών διότι υπάρχει κίνδυνος αυτές να 
επηρεάσουν την αναλογία και τη χημική σύσταση των συστατικών του ξύλου. Συνηθίζεται να 
παίρνεται ύστερα από ταξινόμηση του θρυμματισμένου ξύλου με κατάλληλους δονητές 
(κόσκινα) δείγμα διαστάσεων 0,05-0,4 mm το οποίο όμως πρέπει να αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον τα 90-95% του βάρους του αρχικού δείγματος.  
Επειδή όπως είναι γνωστό το ξύλο είναι υγροσκοπικό υλικό, για πρακτικούς λόγους τα 
δείγματα του ξύλου που χρησιμοποιούνται στις χημικές αναλύσεις είναι ξηρά στον αέρα. Με 
δεδομένο όμως ότι οι χημικές αναλύσεις αναφέρονται σε απόλυτα ξηρό βάρος ξύλου είναι 
απαραίτητο να προσδιορισθεί η υγρασία του δείγματος. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της υγρασίας είναι: η ξήρανση σε κλίβανο στους 60ο 

C με χρήση κενού ή σε 105±3ο C χωρίς τη χρήση κενού, η απόσταξη με οργανικά 
αντιδραστήρια (τολουόλιο, ξυλόλιο ή τριχλωροαιθένιο) που δεν αναμιγνύονται με το νερό και 
η τιτλοδότηση με τη μέθοδο Karl Fischer.  
    Σύμφωνα με τα ASTM πρότυπα που αναφέρονται στις χημικές αναλύσεις του ξύλου και 
περιγράφονται στις συνέχεια απαιτείται για κάθε προσδιορισμό να γίνονται τουλάχιστον 2 
επαναλήψεις.  
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3. Διαχωρισμός των εκχυλισμάτων από το ξύλο  
 
Γενικά 
 
    Τα εκχυλίσματα του ξύλου είναι διαλυτά στους ουδέτερους διαλύτες και δεν αποτελούν 
μέρος των κυτταρικών τοιχωμάτων και της μεσοκυτταρίου στρώσης του ξύλου.  
 
3.0. Εκχυλίσματα διαλυτά σε νερό (Θ=23±2ο C) (ASTM-D 1110-84) 
 
    Πρόκειται για ταννίνες, κόμμεα, σάκχαρα και χρωστικές ουσίες.  
 
Διαδικασία εκχύλισης  
 
    Δείγμα βάρους 2 g από ξυλόσκονη διαστάσεων 0,25 mm<  <0,425 mm διαβρέχεται με 
απεσταγμένο νερό (300 ml) θερμοκρασίας (23±2ο C) σε φιάλη 400 ml για 48 ώρες με συχνή 
ανάδευση. Στη συνέχεια το διάλυμα φιλτράρεται σε φίλτρα με ηθμούς μεγάλου πορώδους, η 
ξυλόσκονη πλένεται με απεσταγμένο νερό και ξηραίνεται σε 100-105ο C μέσα σε πυραντήριο 
μέχρι απόλυτα ξηρού βάρους.  
 
Υπολογισμός  
 

Εκχυλίσματα (%)= 100
1

21 ∗
−

W
WW        W1: απόλυτο ξηρό βάρος δείγματος προ  της εκχύλισης 

                                                             W2: απόλυτο ξηρό βάρος δείγματος μετά  την εκχύλιση.  
 
3.1. Εκχυλίσματα διαλυτά σε νερό (Θ=100ο C) (ASTM-D 1110-84) 
 
    Πρόκειται για ταννίνες, κόμμεα, σάκχαρα, χρωστικές ουσίες  και άμυλο.  
 
Διαδικασία εκχύλισης  
 
    Δείγμα βάρους 2 g από ξυλόσκονη διαστάσεων 0,250 mm<  <0,425 mm διαβρέχεται με 
100 ml απεσταγμένου νερού Θ=100ο C επί τρεις (3) ώρες σε φιάλη εφοδιασμένη με ψύκτη 
υδρατμών. Η φιάλη διατηρείται σε 100ο C βυθισμένη σε υδρόλουτρο. Στη συνέχεια το 
διάλυμα φιλτράρεται σε φίλτρα με ηθμούς μεγάλου πορώδους, η ξυλόσκονη πλένεται με 
απεσταγμένο νερό και ξηραίνεται σε 100-105ο C μέσα σε πυραντήριο μέχρι απόλυτα ξηρού 
βάρους.  
 
Υπολογισμός  
 

Εκχυλίσματα (%)= 100
1

21 ∗
−

W
WW        W1: απόλυτο ξηρό βάρος δείγματος προ της εκχύλισης 

                                                             W2: απόλυτο ξηρό βάρος δείγματος μετά  την εκχύλιση.  
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3.2. Εκχυλίσματα διαλυτά σε μίγμα αιθανόλης – τολουολίου (ASTM-D 
1107-96) 

 
    Πρόκειται για κηρούς, λίπη, ρητίνες, έλαια, ταννίνες κι άλλες ενώσεις του ξύλου 
αδιάλυτες στον αιθέρα. 
 
Διαδικασία  
 
    Ξυλόσκονη βάρους 2 g, διαστάσεων 0,250 mm<  <0,425 mm τοποθετείται σε ηθμό 
εκχυλίσεων με μεγάλο πορώδες και στη συνέχεια σε συσκευή εκχυλίσεως τύπου Soxhlet. 
Μίγμα 150 ml αιθυλικής αλκοόλης (95%) και τολουολίου σε αναλογία 1:0,427 (κατ’ όγκο) 
τοποθετείται στη φιάλη εκχυλίσεως. Η εκχύλιση του δείγματος γίνεται επί 6-8 ώρες. Η 
θερμοκρασία της φιάλης εκχυλίσεως ρυθμίζεται έτσι ώστε το σιφώνιο της συσκευής να 
λειτουργεί 4-6 φορές ανά ώρα. Μετά την εκχύλιση ο εκχυλιστής (αιθυλική 
αλκοόλη+τολουόλιο) εξατμίζεται σε υδρόλουτρο και το στερεό εκχύλισμα ξηραίνεται στους 
100-105ο C σε πυραντήριο. Μετά τη ξήρανση ζυγίζεται και υπολογίζεται το βάρος του 
δείγματος.  
 
Υπολογισμός  
 

  Εκχυλίσματα (%)= 100
1

2 ∗
∗ PW

W                   W2: βάρος ξηρού εκχυλίσματος  

                                                                        W1: βάρος αρχικού δείγματος προ της εκχύλισης  
                                                                         P : ποσοστό ξύλου του αρχικού  δείγματος 

απαλλαγμένου υγρασίας        
 
3.3. Απαλλαγή ξύλου από εκχυλίσματα (Ξύλο Ελεύθερο Εκχυλισμάτων) 

(ASTM-D 1105-96) 
 
    Προβλέπεται η ακόλουθη διαδοχική διαδικασία: 

1. Εκχύλιση δείγματος ξυλόσκονης διαστάσεων 0,180 mm<  <0,250 mm ξηρής στον 
αέρα μετά την τοποθέτησή του σε υάλινο ηθμό μεγάλου πορώδους στη συσκευή 
εκχυλίσεως Soxhlet με μίγμα αιθυλικής αλκοόλης και τολουολίου αναλογία (1:0,427) 
κατ’ όγκον για 4 ώρες· ακολουθεί:    

2. Εκχύλιση στη συσκευή Soxhlet με αιθυλική αλκοόλη (95%) για 4 ώρες (ή και 
περισσότερο έως ότου η αλκοόλη γίνει άχρους)· ακολουθεί:  

3. Εκχύλιση με 1 lt απεσταγμένου νερού για μια ώρα σε υδατόλουτρο θ=100ο C (3 
επαναλήψεις), και έκπλυση με 500 ml απεσταγμένου νερού (θ=100ο C).  
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Συσκευή Εκχυλίσεως 
                                               a.  Σφαιρική φιάλη όπου τοποθετείται 
          ο διαλύτης εκχυλίσεως π.χ. νερό, 
                                                   αλκοόλη, αιθέρας κ.τ.λ.  
                                               b. Εκχυλιστής τύπου Soxhlet  
                                               c. Ηθμός όπου τοποθετείται η προς  
                                                   εκχύλιση ουσία 
                                               d. Ψύκτης  
                                               e. Είσοδος νερού (για ψύξη) 
                                               f. Έξοδος νερού  
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Τεχνική παραγωγής δεψικών ουσιών (Ταννινών) 
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Σχηματική διάταξη μονάδας παραγωγής  
εκχυλισμάτων από φλοιό δασικών ειδών  
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Συγκομιδή και επεξεργασία  
της ρητίνης των πευκών 

 

 
 

Α. Τεχνικές συγκομιδής της ρητίνης των πευκών (1. γερμανική, 2. αμερικάνικη, 3. 
γαλλική μέθοδος). Β. Τεχνική διαχωρισμού της ρητίνης σε κολοφώνιο και 
τερεβινθέλαιο. 
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4. Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός της λιγνίνης του ξύλου 
(ASTM-D 1106-96) 
 
Αρχή της μεθόδου 
 
    Υδρόλυση του ξύλου με ανόργανα οξέα οδηγεί στον αποπολυμερισμό και απομάκρυνση 
των ευδιάλυτων παραγώγων τους ενώ η λιγνίνη παραμένει αδιάλυτος.  
Επειδή ορισμένα εκχυλίσματα παραμένουν αδιάλυτα κατά την επίδραση των ανόργανων 
οξέων η μέθοδος προϋποθέτει τα εξής τρία στάδια διαδοχικής εκχύλισης του δείγματος ξύλου 
για την απομάκρυνση των εκχυλισμάτων.  

1. Εκχύλιση με αιθυλική αλκοόλη (95%), για 4 ώρες, ακολουθεί,  
2. Εκχύλιση με μίγμα αλκοόλης (95%)-τολουολίου (1-0, 427 κατ’ όγκον) για 6-8 ώρες, 

ακολουθεί,  
3. Βρασμός με 400 ml νερού για 3 ώρες.  

 
Διαδικασία  
 
    Το δείγμα ξυλόσκονης ξηρής στον αέρα βάρους 1 g, διαστάσεων <0,425 mm τοποθετείται 
σε υάλινο ηθμό μεγάλου πορώδους και στη συνέχεια στη συσκευή Soxhlet. Εφαρμόζονται οι 
τρεις παραπάνω αναφερθείσες διαδοχικές εκχυλίσεις για την απομάκρυνση των 
εκχυλισμάτων.  
Στη συνέχεια η ξυλόσκονη ελεύθερη εκχυλισμάτων τοποθετείται σε μικρή γυάλινη φιάλη και 
σ’ αυτή επιδρούν 15 ml H2SO4 (72%) θερμοκρασίας (12-15ο C) το οποίο προσθέτουμε 
βραδέως με συνεχή ανάδευση επί 1 min. Επί 2 ώρες το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία 
18-20ο C σε υδρόλουτρο και αναδεύεται περιοδικά.  
Στη συνέχεια το μίγμα μεταφέρεται σε φιάλη 1 lt εφοδιασμένης με ψύκτη υδρατμών και 
προστίθενται 560 ml απεσταγμένου νερού οπότε η συγκέντρωση του H2SO4 γίνεται 3%. Το 
μίγμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού σε υδατόλουτρο επί 4 ώρες.  
Το αδιάλυτο υλικό το οποίο είναι η λιγνίνη αφήνεται να καθιζήσει, διηθείται με ηθμό 
πλένεται με 500 ml θερμού απεσταγμένου νερού και ξηραίνεται με τον ηθμό στους 100-105ο 

C μέσα σε πυριαντήριο.  
 
Υπολογισμός 
 
    Η περιεκτικότητα σε λιγνίνη εκφράζεται σε ποσοστό (%) του ξηρού βάρους του αρχικού 
δείγματος της ξυλόσκονης προ της εκχύλισης.  
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΞΥΛΟ  
 
Αντιδράσεις αποπολυμερισμού και υδρολυτικής διάσπασης των πολυσακχαριτών από 
οξέα 

 
Κύριες αντιδράσεις 

 
    Με την επίδραση ανόργανων οξέων στο ξύλο τα οξέα δρουν ως καταλύτες και με τη 
συνεπίδραση του νερού κατ’ αρχή διασπούν τους χημικούς δεσμούς (κυρίως τους 
γλυκοζιτικούς δεσμούς) των δομικών μονάδων (μακρομορίων των πολυσακχαριτών).  

 
Δευτερεύουσες αντιδράσεις  

 
    Συνεχιζομένης της επίδρασης των οξέων στο ξύλο διασπώνται διάφορες μονομερείς 
ενώσεις, που προέκυψαν κατά την αρχική επίδραση, σε απλούστερες ενώσεις.  
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5. Προσδιορισμός της τέφρας του ξύλου (ASTM-D 1102-84) 
 
Γενικά  
 
    Η τέφρα αποτελείται από τα ανόργανα συστατικά του ξύλου τα οποία είναι κυρίως άλατα 
του Ca, K και Mg και σε μικρότερα ποσοστά του S, P, Si κ.ά.  
    Ο προσδιορισμός της τέφρας γίνεται με καύση (οξείδωση) του ξύλου στους 580-600ο C.  
 
Δείγμα 
 
    Αποτελείται από κονιοποιημένο ξύλο 2 g, διαστάσεων <0,425 mm αντιπροσωπευτικού για 
το υλικό που εξετάζεται.  
 
Διαδικασία  
 
    Το δείγμα ξηραίνεται σε πυραντήριο στους 100-105ο C. Μετά τοποθετείται σε χωνευτήριο 
(πορσελάνης ή πλατίνας) χωρίς κάλυμμα, και φέρεται μέσα σε κλίβανο. Εκεί θερμαίνεται 
στην αρχή ήπια και μετά αναφλέγεται και διατηρείται η θερμοκρασία στους 580-600ο C.  
Στη συνέχεια φέρεται σε ξηραντήριο για απόψυξη και προσδιορίζεται το βάρος του. 
Επανατοποθετείται στον κλίβανο και θερμαίνεται στη θερμοκρασία αναφλέξεως και αυτό 
επαναλαμβάνεται ανά 30 min έως ότου το βάρος του δείγματος μεταξύ δύο διαδοχικών 
ζυγίσεων δεν μεταβάλλεται περισσότερο από 0,2 mg.  
 
Υπολογισμός  
 

       Τέφρα (%)= 100
2

1 ∗
W
W                 W1: βάρος τέφρας  

                                                          W2: βάρος δείγματος ξηραθέντος στους 100-105ο C 
 

 
Κλίβανος τεφροποίησης
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6. Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός της ολοκυτταρίνης του ξύλου 
 
Αρχή της μεθόδου  
 
    Με επίδραση του χλωρίου στο ξύλο η λιγνίνη οξειδώνεται και διασπάται σε ευδιάλυτα 
παράγωγά της τα οποία απομακρύνονται με εκχύλιση οπότε απομένει ως υπόλειμμα η 
ολοκυτταρίνη (κυτταρίνη+ημικυτταρίνες).  
 
6.1 Α. Μέθοδος (ASTM-D 1104-78) 
 
Διαδικασία  
 
    Το δείγμα είναι ξυλόσκονη 2 g, διαστάσεων 0,180 mm<  <0,250 mm απαλλαγμένη από 
εκχυλίσματα. Το δείγμα τοποθετείται σε υάλινο ηθμό μετρίου πορώδους και υγραίνεται με 
νερό θ=10ο C η περίσσεια του οποίου απομακρύνεται με αναρρόφηση. Ο ηθμός τοποθετείται 
σε κατάλληλη συσκευή και διοχετεύεται επί 3 min αέριο Cl2 δια του δείγματος. Ακολουθεί 
ανακίνηση του δείγματος και χλωρίωση επί 2 min. Προστίθεται αιθυλική αλκοόλη (95%) 
προς απομάκρυνση της περίσσειας του Cl2 και του HCl που τυχόν σχηματίσθηκε.  
    Η χλωριωθείσα ξυλόσκονη επεξεργάζεται δύο φορές επί 2 min με επαρκώς θερμό μίγμα 
δείκτου αιθυλικής αλκοόλης-μονοαιθανολαμίνης (97:3) και η περίσσειά του απομακρύνεται 
με αναρρόφηση. Στη συνέχεια το δείγμα πλένεται με αιθυλική αλκοόλη 95% και μετά δύο 
φορές με κρύο νερό (Θ=10ο C) ενώ η περίσσειά του απομακρύνεται με αναρρόφηση.  
    Η παραπάνω αναφερθείσα διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου το δείγμα μετά την 
τελευταία χλωρίωση να είναι λευκό και να μη χρωματίζεται περαιτέρω μετά την προσθήκη 
μίγματος αιθυλικής αλκοόλης-μονοαιθανολαμίνης. Τελικά το δείγμα πλένεται δύο φορές με 
αιθυλική αλκοόλη, δύο φορές με νερό (Θ=10ο C), μετά με αιθυλική αλκοόλη έως ότου γίνει 
ουδέτερο και τέλος με αιθέρα για διευκόλυνση της ξήρανσης. Το δείγμα που απέμεινε στον 
ηθμό (αποτελεί την ολοκυτταρίνη) ξηραίνεται με τον ηθμό σε πυριαντήριο στους 100-105ο C 
και ζυγίζεται.  
 
Υπολογισμός 
 

       Ολοκυτταρίνη (%)= 100
1

2 ∗
W
W                W2: απόλυτο ξηρό βάρος της ολοκυτταρίνης  

                                                                      W1: απόλυτο ξηρό βάρος ξυλόσκονης απαλλαγμέ- 
                                                                             νης εκχυλισμάτων  
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Συσκευή προσδιορισμού της ολοκυτταρίνης 
                                       του ξύλου με αέριο χλώριο  
 
                                       Α. υάλινο χωνίο  
                                       Β. ηθμός (όπου τοποθετείται το δείγμα) 
                                       C. ψυχρό νερό  
                                       D. φιάλη αναρροφήσεως  



19  

6.2. Β. Μέθοδος (Wise et. al. 1946, Fengel/Wegener 1976)  
 
Διαδικασία  
 
    Η διαδικασία περιλαμβάνει χειρισμό της προς απολιγνίνωση ξυλόσκονης με διάλυμα 
NaClO2, σε pH∼4, για 5 ώρες, σε υδατόλουτρο 70ο C.  
 
Γενικά 
 
    Ως δείγμα λαμβάνονται 2 g ξυλόσκονης απόλυτα ξηρής (atro) απαλλαγμένης 
εκχυλισμάτων. Συνεπώς πρέπει να προϋπολογισθεί η υγρασία της ξυλόσκονης ώστε να 
ληφθεί ποσότητα δείγματος ξυλόσκονης ξηρής στον αέρα (lutro) που θα αντιστοιχεί σε 2 g 
atro. 
    Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ανά 1 g ξυλόσκονης επιδρούν 10 ml  NaClO2 διαλύματος 
(25%).  
    Σε ογκομετρικό κύλινδρο των 150 ή 200 ml τοποθετούνται 10 ml NaClO2 (25%) με 
προχοΐδα, στη συνέχεια προστίθεται λίγη ποσότητα απεσταγμένου νερού θ=70ο C και 
ακολούθως 0,75 ml παγόμορφου οξικού οξέως*. Το μίγμα ανακινείται και συμπληρώνεται 
μέχρι τα 150 ml με απεσταγμένο νερό θ=70ο C.  
    Στη συνέχεια η ζυγισμένη ποσότητα ξυλόσκονης (ξηρής στον αέρα) που αντιστοιχεί σε 2 g 
atro τοποθετείται μέσα σε εσμυρισμένη κωνική φιάλη των 250 ml όπου προστίθεται το μίγμα 
του διαλύματος NaClO2 όπως παρασκευάστηκε ανωτέρω, στη συνέχεια τοποθετείται χαλαρά 
το πώμα της εσμυρισμένης φιάλης και αυτή τοποθετείται σε υδατόλουτρο 70ο C για 2½ ώρες.  
Μετά 2½ ώρες (δηλ. το ήμισυ του συνολικού χρόνου χειρισμού), προστίθεται στην κωνική 
φιάλη 10 ml NaClO2 (25%) και επίσης 0,75 ml παγόμορφου οξικού οξέως έτσι ώστε το pH να 
είναι ∼4.  
Μετά την ανωτέρω διαδικασία (πέρας διάρκειας χειρισμού 5 ωρών με NaClO2), η κωνική 
φιάλη ψύχεται με νερό (συνεχής ροή νερού στη βρύση), διοχετεύεται το περιεχόμενο της 
φιάλης σε έναν υάλινο ηθμό Nr. 1 του οποίου έχει προσδιορισθεί το ακριβές βάρος και το 
δείγμα εκπλύνεται στον ηθμό με ψυχρό νερό έως ότου απομακρυνθεί το Cl2 και να μη 
περιέχεται στο διάλυμα έκπλυσης. Αυτό πιστοποιείται στο έκπλυμα αφού προσθέσουμε λίγο 
H2SO4 και Ιωδιούχο Κάλιο οπότε η απουσία κίτρινου χρώματος ή η απουσία κυανού 
χρώματος μετά την προσθήκη και 1% διαλύματος αμύλου πιστοποιεί την απουσία Cl2.  
Στη συνέχεια το δείγμα (εντός του ηθμού) εκπλύνεται με 50 ml ακετόνης και τοποθετείται για 
ξήρανση στον (Ξηραντήρα). Απαιτείται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η υπερξήρανση. 
Εναλλακτικά η ξήρανση μπορεί να γίνει σε κλίβανο στους 30ο C μέχρι να απομακρυνθεί 
(όλη) η υγρασία. Μετά τη ξήρανση το δείγμα ζυγίζεται (το μεγαλύτερο ή όλο το ποσοστό 
λιγνίνης έχει διασπασθεί και εκπλυθεί), προσδιορίζεται η υγρασία του και το ποσοστό της 
ολοκυτταρίνης (atro) ανάγεται στο βάρος (atro) των 2 g του αρχικού δείγματος της 
απαλλαγμένης από εκχυλίσματα ξυλόσκονης.  
    Συνιστάται (έστω και μια φορά) να επαναληφθεί η διαδικασία των ανωτέρω χειρισμών στο 
δείγμα της ολοκυτταρίνης που προέκυψε μετά τις εκπλύσεις. Οι επαναλήψεις πρέπει να 
διαρκούν έως ότου το βάρος του δείγματος δεν μεταβάλλεται (δεν μειώνεται περαιτέρω).  
 
 
 
 
 
*παγόμορφο οξικό οξύ: glacial acetic acid  
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΛΟ 
 
Αντιδράσεις αποπολυμερισμού και διάσπασης της λιγνίνης με χλωρίωση 
 
 

 
 
 
 
 

Διάσπαση της λιγνίνης με χλωρίωση  
 

1) Υποκατάσταση των πυρηνικών υδρογόνων του αρωματικού δακτυλίου από χλώριο  
 
2) Ηλεκτρονιόφιλος αντικατάσταση της αλύσου του προπανίου. Οξειδωτική διάσπαση 

των αρυλικών – αλκυλικών αιθερικών δεσμών.  
 
3) Οξειδωτική διάσπαση του αρωματικού δακτυλίου και παραγωγή δικαρβονικών 

οξέων. 
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7. Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός της α-κυτταρίνης του ξύλου  
 
7.1. Α. Μέθοδος (ASTM-D 1104-77)  
 
Αρχή της μεθόδου 
 
    Η α-κυτταρίνη του ξύλου είναι αδιάλυτη σε διάλυμα NaOH (17,5%).  
 
Διαδικασία  
 
    Το δείγμα είναι 2 g ξυλόσκονης ξηρής στον αέρα διαστάσεων, 0,180 mm <  <0,250 mm 
από το οποίο απομακρύνονται τα εκχυλίσματα (βλ. ASTM-D 1105-96) και η λιγνίνη (βλ. 
ASTM-D 1106-96) δηλ. πρόκειται για δείγμα ολοκυτταρίνης. Το δείγμα αυτό τοποθετείται σε 
φιάλη των 250 ml, όπου προστίθενται 10 ml διαλύματος NaOH (17,5%), η φιάλη καλύπτεται 
με πώμα και φέρεται εντός υδατόλουτρου θερμοκρασίας 20ο C. Στα επόμενα 15 min 
προστίθενται υπό ανάδευση στη φιάλη 3 φορές ανά 5 min 5 ml NaOH (17,5%) ώστε 
συνολικά επιδρούν στη ξυλόσκονη 25 ml NaOH. Το μίγμα αφήνεται να παραμείνει συνολικά 
επί 45 min στο υδατόλουτρο (20ο C). Στη συνέχεια προστίθενται 33 ml απεσταγμένου νερού, 
οπότε η συγκέντρωση του NaOH γίνεται 8,3% και το μίγμα αναμιγνύεται ισχυρώς και 
αφήνεται επί 1 ώρα στο υδατόλουτρο. Στη συνέχεια η κυτταρίνη διηθείται με ηθμό μέσου 
πορώδους, πλύνεται με 100 ml διαλύματος NaOH (8,3%) και θ=20ο C και στη συνέχεια 
πλύνεται με απεσταγμένο νερό.  
Ακολούθως προστίθενται στον ηθμό 15 ml παγόμορφου οξικού οξέως* (10%) θερμοκρασίας 
δωματίου έως ότου καλυφθεί η κυτταρίνη. Μετά από 3 min απομακρύνεται με αναρρόφηση 
το οξικό οξύ και προστίθεται στο μίγμα νέα ποσότητα παγόμορφου οξικού οξέως, το οποίο 
επίσης απομακρύνεται με αναρρόφηση. Στη συνέχεια το δείγμα πλύνεται με απεσταγμένο 
νερό 20ο C έως ότου απομακρυνθεί όλο το οξικό οξύ. Ακολούθως το δείγμα τοποθετείται σε 
πυριαντήριο στους 100-105ο C για 24 ώρες. Το δείγμα που απομένει στον ηθμό μετά την 
ξήρανση (αποτελεί την α-κυτταρίνη) ζυγίζεται και προσδιορίζεται το βάρος του.  
 
Υπολογισμός  
 
    Υπολογίζεται το επί της (%) ποσοστό της α-κυτταρίνης με βάση το απόλυτο ξηρό βάρος 
του ξύλου ως εξής:  
 

       α-κυτταρίνη (%)= 100
1

2 ∗
W
W                W2: το απόλυτο ξηρό βάρος της α-κυτταρίνης  

                                                                   W1: το απόλυτο ξηρό βάρος του αρχικού δείγματος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*παγόμορφο οξικό οξύ: glacial acetic acid. 
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7.2. Β. Μέθοδος (Wise et. αl. 1946, Fengel/Wegener 1976)  
 
Γενικά 
 
Αρχή της μεθόδου  
 
    Κατά το χειρισμό δείγματος ολοκυτταρίνης διαδοχικά με διαλύματα 5% και 24% ΚΟΗ 
αποχωρίζονται ως ευδιάλυτες οι ημικυτταρίνες (πολυόζες) τύπου Α και Β αντίστοιχα και 
μπορούν να προσδιορισθούν από το ίζημα ενώ το εναπομείναν υπόλειμμα αντιπροσωπεύει 
την α-κυτταρίνη.  
 
Διαδικασία 
 
    Δείγμα ολοκυτταρίνης περίπου 2 g lutro τοποθετείται σε φιάλη των 250 ml όπου 
προστίθενται υπό ανάδευση 100 ml διαλύματος ΚΟΗ (5%) και αφήνεται να δράσει το ΚΟΗ 
επί της ολοκυτταρίνης επί 2 h υπό ανάδευση. Στη συνέχεια το περιεχόμενο της φιάλης 
τοποθετείται σε υάλινο ηθμό Nr. 1 και αυτό εκπλύνεται με 50 ml διαλύματος ΚΟΗ (5%) και 
στη συνέχεια με 150 ml απεσταγμένου νερού. Με τα ίδια διαλύματα εκπλύνεται προσεκτικά 
και η φιάλη. Το περιεχόμενο του εκπλύματος τοποθετείται σε φιάλη των 2000 ml όπου 
προστίθενται 25 ml παγόμορφου οξικού οξέως και πληρώνεται μέχρι 2000 ml με 
μετουσιωμένη αλκοόλη. Η φιάλη καλύπτεται και αφήνεται για 24 h. Το λευκό ίζημα που 
κατακάθεται στη φιάλη αποτελεί το κλάσμα ημικυτταρινών Α. 
Το υπόλειμμα της ολοκυτταρίνης που υπάρχει στον υάλινο ηθμό τοποθετείται στη φιάλη των 
250 ml όπου προστίθενται υπό ανάδευση 100 ml διαλύματος ΚΟΗ (24%). Το ΚΟΗ αφήνεται 
να δράσει επί της ολοκυτταρίνης επί 2 h υπό ανάδευση. Στη συνέχεια το περιεχόμενο της 
φιάλης τοποθετείται στον ήδη χρησιμοποιηθέντα ανωτέρω υάλινο ηθμό Nr. 1 και αυτό 
εκπλύνεται με 25 ml διαλύματος 24% ΚΟΗ, μετά με 150 ml απεσταγμένου νερού και τελικά 
με 25 ml οξικού οξέως (10%). Το περιεχόμενο του εκπλύματος τοποθετείται σε φιάλη των 
2000 ml όπου προστίθενται 80 ml παγόμορφου οξικού οξέως και αυτή πληρώνεται μέχρι 
2000 ml με μετουσιωμένη αλκοόλη. Η φιάλη καλύπτεται και αφήνεται για 24 h. Το λευκό 
ίζημα που κατακάθεται στη φιάλη αποτελεί το κλάσμα ημικυτταρινών Β.  
Το υπόλειμμα επί του ηθμού εκπλύνεται με απεσταγμένο νερό, μετά με 50 ml ακετόνης η 
οποία αναρροφάται με κενό. Το υπόλειμμα στον ηθμό αποτελεί την α-κυτταρίνη. Αφού 
προσδιορισθεί το ξηρό βάρος μετά από ξήρανσή της σε ξηραντήριο, προσδιορίζεται η 
ποσοστιαία αναλογία της στην ολοκυτταρίνη και το ξύλο.  
    Μετά από χωριστή φυγοκέντρηση των εκπλυμάτων όπου περιέχονται οι ημικυτταρίνες 
τύπου Α και Β αυτές τοποθετούνται από τη συσκευή φυγοκέντρησης σε ηθμούς πορσελάνης 
Nr. 3 χωριστά. Ακολουθεί έκπλυση των ιζημάτων με αιθέρα και οδηγούνται προς ξήρανση 
στο ξηραντήριο για προσδιορισμό του βάρους των. Το άθροισμα των ημικυτταρινών Α και 
Β αποτελεί το σύνολο των ημικυτταρινών.  
Στο σύνολο των ημικυτταρινών Α και Β που προσδιορίσθηκε ως άνω περιέχεται και τέφρα η 
οποία προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM D 1102 (καύση στους 580-600ο C). Η 
υπολογισθείσα ποσότητα τέφρας αφαιρείται από την προσδιορισθείσα ως άνω ποσότητα 
ημικυτταρινών και έτσι υπολογίζεται το πραγματικό ποσοστό των ημικυτταρινών Α και Β 
στην ολοκυτταρίνη και το ξύλο.  
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8. Διαλυτότητα του ξύλου σε διχλωρομεθάνιο (ASTM-D 1108-96)  
 
Γενικά  
 
    Η μέθοδος αποβλέπει στον προσδιορισμό των διαλυτών στο διχλωρομεθάνιο 
εκχυλισμάτων του ξύλου όπως είναι οι κηροί, τα λίπη, οι ρητίνες, οι φυτοστερόλες και οι μη 
πτητικοί υδρογονάνθρακες.  
 
Διαδικασία  
 
    Το δείγμα αποτελείται από ξυλόσκονη 2 g ξηρής στον αέρα και διαστάσεων 0,250<  
<0,425 mm. Μετά την τοποθέτηση του δείγματος σε υάλινο ηθμό με μεγάλο πορώδες και 
αυτού στη φιάλη της συσκευής εκχυλίσεως τύπου Soxhlet, ακολουθεί εκχύλιση με 150 ml 
διχλωρομεθανίου (CH2Cl2) 98% για 6 έως 8 ώρες διατηρώντας ζωηρό τον αναβρασμό του 
διαλύματος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται λειτουργία του σιφωνίου 6-8 φορές ανά ώρα.  
Μετά την εξάτμιση του διαλύτη με ξήρανση σε πυριαντήριο στους 100-105ο C ώστε να 
επιτευχθεί στο δείγμα απόλυτο ξηρό βάρος προσδιορίζεται το βάρος του ξηρού 
εκχυλίσματος.  
 
Υπολογισμός  
 

    Συστατικά του ξύλου διαλυτά σε διχλωρομεθάνιο (%)= 100
1

2 ∗
∗ PW

W      

W2: βάρος ξηρού εκχυλίσματος  
W1: βάρος χρησιμοποιηθέντος δείγματος ξυλόσκονης g 
 P  : Ποσοστό ξύλου απαλλαγμένου υγρασίας στο ξηρό στον αέρα δείγματος ξυλόσκονης. 
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9. Προσδιορισμός της τιμής του pH του ξύλου 
 
     
    Η τιμή του pH (συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου) του ξύλου (υδάτινο διάλυμα μετά από 
εκχύλιση του ξύλου) έχει ιδιαίτερη σημασία για την αξιοποίησή του σε ορισμένες χρήσεις. 
Ειδικότερα είναι δυνατό ορισμένα είδη ξύλου να διαβρώνουν μέταλλα όταν έρχονται σε 
επαφή μαζί τους, ακόμη το pH του ξύλου μπορεί να επηρεάζει την ικανότητα συγκόλλησής 
του με συγκολλητικές ουσίες και επίσης να επηρεάζει την παραγωγή χαρτοπολτού, 
ινοπλακών και μοριοπλακών.  
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για τον προσδιορισμό του pH του ξύλου, από τις 
οποίες η μέτρηση του pH σε υδάτινο διάλυμα (απεσταγμένο νερό) έχει αξία μόνο για 
συγκριτικούς σκοπούς. Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι προσδιορισμού της απόλυτης τιμής του 
pH του ξύλου:  

1) Προσδιορισμός της «ένυδρης» τιμής του pH,  
2) Γραφική μέθοδος προσδιορισμού της τιμής του pH – ξύλου μετά την εμβάπτισή του 

σε NaOH και HCI.  
Η μέθοδος προσδιορισμού της «ένυδρης» τιμής του pH – ξύλου θεωρείται ως η πιο ακριβής 
και προβλέπει την ακόλουθη διαδικασία: Ορισμένη ποσότητα (χ) κονιοποιμένου ξύλου 
εκχυλίζεται με απεσταγμένο νερό και μετράται η τιμή pH του εκχυλίσματος. Στη συνέχεια 
ίδια ποσότητα (χ) νέου κονιοποιημένου δείγματος ξύλου προστίθεται σε υδάτινο διάλυμα του 
οποίου το pH έχει καθορισθεί (με προσθήκη ανάλογα με την περίπτωση ποσότητας οξέως ή 
βάσεως) ίδιο περίπου με της προηγούμενης μέτρησης· αφού μετρηθεί το pH του νέου 
εκχυλίσματος η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η προκαθορισμένη (με 
βάσει τις προηγούμενες μετρήσεις) τιμή pH του υδάτινου διαλύματος δεν μεταβάλλεται με 
την προσθήκη νέας ποσότητας (χ) κονιοποιημένου ξύλου, οπότε η τιμή αυτή του pH αποτελεί 
και την ακριβή τιμή του pH του ξύλου.  
 Το pH των ειδών ξύλου των ευκράτων ζωνών κυμαίνεται από 3,3 μέχρι 6,4 ενώ εκείνων της 
τροπικής ζώνης από 3,7 μέχρι 8,2.  
Ο όξινος χαρακτήρας (μικρή τιμή pH) του ξύλου των διαφόρων φυτικών ειδών αποδίδεται σε 
ελεύθερα οξέα και όξινες ομάδες, οξικό οξύ και ακετυλο-ομάδες αντίστοιχα, τα οποία εύκολα 
αποχωρίζονται από το ξύλο με εκχύλιση. Το pH του εγκάρδιου ελάχιστα διαφέρει από το pH 
του σομφού ξύλου, όπως επίσης μικρή είναι η επίδραση της εποχής υλοτομίας στο pH του 
ξύλου. Αντίθετα η οξύτητα του ξύλου μπορεί να αυξηθεί όταν αποθηκεύεται σε αποθήκες 
όπου επικρατεί υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.  
 

Τιμές του pH του ξύλου διαφόρων φυτικών ειδών 
 
Δασικό είδος  Τιμή pH  Δασικό είδος  Τιμή pH 
 
Picea abies  

 
5,3 

 
Quercus rubra  

 
4,2 

Pinus silvestris  5,1  Tilia spec.  5,2 
Pinus strobus  4,9 Ulmus spec.  6,4 
Pseudotsuga menziesii 3,3 Lophita procera  4,7  
Betula verrucosa  4,8  Mansonia altissima  4,3 
Carpinus betulus  5,2 Ochroma lagopus  6,7 
Fagus silvatica 5,4  Tectona grandis  5,1 
Fraxinus excelsior  5,8 Schinopsis balansae  4,3 
Populus spec.  5,8 Terminalia superba  8,2  
Quercus petraea  3,9 Pterocarpus soyauxii 3,7 
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 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ 
 
 
 
                                               Πολτοποίηση κορμοτεμαχίων 
 Μηχανικός χαρτοπολτός                         ξύλου σε κυλινδροτριβείς  
 (Μηχανικές κατεργασίες ξύλου) 
                                                                  Πολτοποίηση ξυλοτεμαχιδίων  
                                                                  σε δισκοτριβείς  
 
 
 
  Χημικός χαρτοπολτός                             Πολτοποίηση ξυλοτεμαχιδίων σε  
  (Χημικές κατεργασίες ξύλου                  χωνευτήρια με χημικά διαλύματα  

(1) Αλκαλικές μέθοδοι: NaOH,  
NaOH+Na2S 

(2) Όξινες θειώδεις μέθοδοι  
Ca(HSO3)2+SO2, NaHSO3,  
Mg(HSO3)2, NaHSO3+SO2/Na2SO3 
 
 
 

                                                                   Χειρισμός ξυλοτεμαχιδίων με χημικά 
  Ημιχημικός χαρτοπολτός                        διαλύματα (1) και ακολούθως πολτο- 
                                                                   ποίηση σε δισκοτριβείς (2) 

(1) Na2SO3+ Na2SO3, (2) Δισκοτριβείς 
(1) ΝαΟΗ, (2) Δισκοτριβείς  
 
 
 

                                                                  Οξειδωτικές ουσίες (Cl2, ClO2, NaOCl, 
                                                                  O2, H2O2) 
   Λεύκανση χαρτοπολτού             
                                                                 Αναγωγικές ουσίες (NaHSO3, Na2S2O4, 
                                                                 ZnS2O4) 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΧΑΡΤΙΟΥ 
 
 
 
 
   Χαρτοπολτός                    Μηχανική κατεργασία ινών (άλεσμα)               
 
 
 
 
             Προσθήκη βελτιωτικών ουσιών                 Στρωμάτωση ινοπολτού             
 
          - κολοφώνιο, κηρός, καολίνης, χρω-            - μηχανές τύπου Fourdrinier 
            στικές ουσίες                                                 και Yankee  
 
 
 
            Συμπίεση + Ξήρανση + Λείανση                 Βελτιωτικές επεξεργασίες 
 
          - συμπιεστικοί, θερμαντικοί και                  - προσθήκη καζεΐνης, αμύλου, 
             λειαντικοί κύλινδροι                                    πολυμερών, χρωστικών, 
                                                                                  παραφίνης 
                                                                               - συγκόλληση φύλλων χαρτιού 
                                                                                  μεταξύ τους  
                                                                               - επικάλυψη φύλλου χαρτιού  
                                                                                  με πλαστικό, αλουμίνιο κ.ά. 
                                                                                  υλικά 
 
 
                                   Ποιοτικός έλεγχος  
 
                                  - πρώτων υλών 
                                  - βοηθητικών πρόσθετων  
                                     ουσιών 
                                  - ιδιοτήτων χαρτιού  
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10. Ποιοτικός έλεγχος του χαρτιού 
 
10.1. Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και πρόσθετων ουσιών  
 
    Κάθε χαρτί θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες ιδιότητες ανάλογα με την προβλεπόμενη 
χρήση του. Οι ιδιότητες αυτές καθορίζονται από τις πρώτες ύλες και τις βοηθητικές ύλες 
αλλά και από την τεχνολογία κατασκευής του χαρτιού.  
Ο όρος πρώτες ύλες αναφέρεται στο είδος του πολτού και τις αναλογίες μίξης (μηχανικός, 
ημιχημικός, χημικός πολτός, πολτός από ανακυκλωμένο χαρτί) στα είδη ξύλου που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την πολτοποίηση και στο βαθμό λεύκανσης. Για τον ποιοτικό 
έλεγχο των πρώτων υλών χρησιμοποιούνται ειδικά χημικά αντιδραστήρια. Έτσι για την 
πιστοποίηση του μηχανικού πολτού χρησιμοποιείται διάλυμα φλωρογλυκερίνης το οποίο 
βάφει τις ίνες του πολτού κόκκινες (ύπαρξη μεγάλων ποσοστών λιγνίνης). Για αλεύκαστο 
χημικό πολτό γίνεται βρασμός του με διάλυμα μαλαχίτη ο οποίος βάφει τις ίνες του έντονα 
πράσινες. Για λευκασμένη κυτταρίνη χρησιμοποιείται διάλυμα ιώδιο-χλωριούχου-
ψευδαργύρου το οποίο βάφει τις ίνες του πολτού κυανοϊώδεις. Προϋπόθεση του ελέγχου της 
σύστασης του χαρτιού είναι η αποΐνωσή του. Για το σκοπό αυτό μικρά τεμάχια χαρτιού 
βράζονται με 0,1 Ν NaOH μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα. Μετά την πολτοποίηση του χαρτιού 
(αποΐνωση) η μάζα των ινών ξεπλένεται με νερό προκειμένου να απομακρυνθεί το άλκαλι και 
ένα δείγμα των ινών φέρεται για μικροσκοπική παρατήρηση σε αντικειμενοφόρο. Με την 
προσθήκη μερικών σταγόνων των χημικών αντιδραστηρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω 
εκτιμάται ανάλογα με το χρωματισμό των ινών το είδος του πολτού. Επίσης στο μικροσκόπιο 
εξετάζεται η μορφολογία των κυττάρων του πολτού και προσδιορίζονται τα φυτικά είδη 
προέλευσής τους. 
Ο όρος βοηθητικές ύλες ή πρόσθετα αναφέρεται σε διάφορες ανόργανες και οργανικές 
ενώσεις που προστίθενται είτε στον πολτό ή κατά την κατασκευή του χαρτιού προκειμένου 
να τον προσδώσουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Για τον έλεγχο των ανόργανων συστατικών 
μετά την αποτέφρωση δειγμάτων χαρτιού αναλύεται η τέφρα. Με υδατικό διάλυμα 
καλιοϊωδίου διαπιστώνεται η χρησιμοποίηση ή όχι αμύλου, ενώ με άλλα ειδικά 
αντιδραστήρια η παρουσία συνθετικών ρητινών. Με υπεριώδεις ακτίνες ταυτοποιείται η 
χρήση υπερλευκαντικού. Με την τοποθέτηση υγρού ηλεκτροδίου στην επιφάνεια του χαρτιού 
προσδιορίζεται το pH του.   
Εκτός των παραπάνω ελέγχων γίνεται και έλεγχος της ικανότητας του χαρτιού να 
υποδέχεται με επιτυχία τη γραφή και εκτύπωση με υδατικά ή ελαιώδη μελάνια. Για το 
σκοπό αυτό χαράζονται στο χαρτί γραμμές από μελάνια με κοινή πέννα γραφής και 
παρατηρείται εάν σκορπίζει το μελάνι στον περίγυρο της γραμμής. Όπως είναι ευνόητο 
πρόκειται για μια σημαντική ιδιότητα όλων σχεδόν των τύπων χαρτιού επειδή σχεδόν όλα τα 
χαρτιά παίρνουν επάνω τους διάφορες επιγραφές ή εικόνες· εάν λοιπόν το χαρτί δεν έχει 
συνεκτικότητα και ομοιογένεια (δεν είναι καλά κολλαρισμένο), οπότε δεν εκπληρώνει το 
αίτημα του αδιαπότιστου, τότε απορρίπτεται. Επίσης το pH του χαρτιού πρέπει να είναι 
τέτοιο ώστε να μην επηρεάζει και αλλοιώνει τα διάφορα μελάνια που χρησιμοποιούνται για 
τις έγχρωμες και πολύχρωμες εκτυπώσεις.  
 
10.2. Ποιοτικός έλεγχος ιδιοτήτων χαρτιού  
 
    Εκτός των παραπάνω χημικών ελέγχων προβλέπεται κατά τον ποιοτικό έλεγχο του 
χαρτιού ο προσδιορισμός  ορισμένων ιδιοτήτων του οι κυριότερες από τις οποίες 
περιγράφονται στη συνέχεια.  
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Αντοχή σε εφελκυσμό (Tensile strength)  
 
    Είναι η αντοχή που παρουσιάζει το χαρτί κατά την καταπόνησή του σε εφελκυσμό 
(τράβηγμα). Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται με κατάλληλο δυναμόμετρο εκφράζεται σε 
μέτρα και εκφράζει το μήκος μιας λωρίδας χαρτιού η οποία εξαρτημένη από κάπου κόβεται 
με το βάρος της. Η μέτρηση της ιδιότητας αυτής γίνεται παράλληλα και κάθετα στη 
διεύθυνση κατασκευής του χαρτιού, επειδή η διαφορά αντοχής στις δύο αυτές κατευθύνσεις 
μπορεί να κυμαίνεται από 1:2 έως 1:5· η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο ότι οι ίνες του 
χαρτιού, λόγω πολικού προσανατολισμού των ινών κατά τη στρωμάτωση του πολτού, έχουν 
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους κατεύθυνση παράλληλη προς τη διεύθυνση κατασκευής του 
χαρτιού. Η αντοχή αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για όλους τους τύπους χαρτιού αλλά 
ιδιαίτερα για χαρτιά συσκευασίας.  
 
Επιμήκυνση (Allongation, Stretch)  
 
    H ιδιότητα αυτή εκφράζει την ικανότητα του χαρτιού να επιμηκύνεται κατά την 
καταπόνησή του με εφελκυσμό και μετριέται συγχρόνως με τον προσδιορισμό της αντοχής 
του χαρτιού σε εφελκυσμό. Η ιδιότητα αυτή έχει τη μεγαλύτερη τιμή της κάθετα και όχι 
παράλληλα προς την κατεύθυνση κατασκευής του χαρτιού.  
Σε ορισμένους τύπους χαρτιού η ιδιότητα αυτή πρέπει να έχει υψηλή τιμή π.χ. χαρτιά 
συσκευασίας. Αντίθετα σε άλλους τύπους χαρτιού π.χ. χαρτιά πολύχρωμης εκτύπωσης είναι 
μειονέκτημα η υψηλή τιμή της επειδή κατά την εκτύπωση από την πίεση που δέχονται τα 
χαρτιά στα πιεστήρια αλλάζουν λόγω διαστολής οι διαστάσεις τους με αποτέλεσμα τη μη 
σημειακή επίπτωση των διαφόρων χρωμάτων στα προκαθορισμένα μέρη.  
 
Αντοχή σε σχίσιμο (Tearing resistance)  
 
    H ιδιότητα αυτή απαιτείται από χαρτιά μεγάλων καταπονήσεων είτε αυτά είναι της 
συσκευασίας, είτε της εκτύπωσης που υπόκεινται σε μεγάλες καταπονήσεις κατά την 
εκτύπωση, είτε της εκτύπωσης και μετέπειτα μετατροπής τους στην εμπορεύσιμη μορφή 
(βιβλία, τετράδια, σακούλες, πολύχρωμες εκτυπώσεις). Η αντοχή σε σχίσιμο προσδιορίζεται 
παράλληλα και κάθετα στη διεύθυνση παραγωγής του χαρτιού.  
 
Αντοχή σε αναδιπλώσεις (Folding endurance) 
 
    H υψηλή αντοχή της ιδιότητας αυτής είναι αναγκαία στα χαρτιά συνεχούς χρήσης και 
καταπόνησης, στα χαρτιά που αντιπροσωπεύουν επίσημους τίτλους και που διπλώνονται 
πολλές φορές στο ίδιο σημείο π.χ. χαρτονομίσματα.  
 
Αντοχή συνοχής των ινών, αντοχή στη διάτρηση (Bursting strength)  
 
    Αυτή η αντοχή είναι αναγκαία στα χαρτιά συσκευασίας και ειδικά σε εκείνα από τα οποία 
κατασκευάζονται οι χαρτόσακοι οι οποίοι καταπονούνται όχι μόνο ως προς το βάρος του 
υλικού που υποδέχονται αλλά και σημειακά π.χ. όταν το υλικό είναι σε μορφή τεμαχιδίων τα 
οποία πιέζουν τοπικά τη χαρτοσακούλα με κίνδυνο να την τρυπήσουν.  
 
Επιφανειακή συνοχή των ινών (Surface strength, Dennison)  
 
    Είναι η ιδιότητα του χαρτιού να παρουσιάζει ή όχι χνούδιασμα δηλ. να ξεκολλάνε ή όχι οι 
ίνες από την επιφάνειά του η οποία είναι σημαντική στα χαρτιά που υπόκεινται σε εκτύπωση.  
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Λευκότητα (Whiteness)  
 
    Μετριέται με φωτόμετρο η ποσότητα του ανακλώμενου φωτός στο χαρτί από κατάλληλη 
πηγή εκπομπής φωτός και ανάγεται σε βαθμό λευκότητας.  
 
Αδιαφάνεια (Opacity) 
 
    Πρόκειται για ιδιότητα σημαντική στα χαρτιά εκτύπωσης και γραφής επειδή στα χαρτιά 
αυτά γράφουμε και τυπώνουμε και στις δύο πλευρές τους.  
 
Τραχύτητα (Roughness) 
 
    Είναι η ιδιότητα που παίρνει το χαρτί μετά το γυάλισμά του στα στιλβωτικά μηχανήματα. 
Με κατάλληλη συσκευή μετριέται ο χρόνος διέλευσης ορισμένων κυβικών εκατοστών αέρος 
και η τιμή αυτή ανάγεται σε βαθμό τραχύτητας.  
 
Πορώδες (Porosity)  
 
    Σημαντική ιδιότητα στα χαρτιά συσκευασίας και κυρίως στα χαρτιά κατασκευής 
χαρτόσακων συσκευασίας διαφόρων προϊόντων ανόργανης ή οργανικής σύστασης. Μετριέται 
με ειδική συσκευή ο χρόνος που χρειάζεται για να περάσουν από τους πόρους του χαρτιού 
ορισμένα κυβικά εκατοστά αέρα.  
 
Απορροφητικότητα (Absorbency)  
 
    Είναι η ιδιότητα που πρέπει να έχει το χαρτί να απορροφεί γρήγορα το υγρό μελάνι έτσι 
ώστε κατά την ταχεία εκτύπωσή του να στεγνώσει γρήγορα η γραφή αλλιώς δεν είναι ικανό 
να εκπληρώσει την αποστολή του. Μετριέται ο χρόνος σε sec που απαιτείται για να 
απορροφήσει το χαρτί μια σταγόνα νερού.  
 
Πάχος (Thickness)  
 
    Μετριέται με παχύμετρο και εκφράζεται σε εκατοστά του mm. Ο προσδιορισμός του 
απαιτείται για χαρτιά ειδικής χρήσης.  
 
Υγρασία (Moisture)  
 
    Προσδιορίζεται με ξήρανση του χαρτιού στους 105ο C μέχρι απόλυτα ξηρού βάρους. 
Ιδανική υγρασία είναι 5 έως 7%, πολύ μεγάλη υγρασία καθιστά το χαρτί άχρηστο αλλά και 
πολύ μικρή υγρασία προσδίνει στο χαρτί αρνητικές ιδιότητες επειδή τσακίζεται και σχίζεται 
πολύ εύκολα.  
 
Τέφρα (Ash)  
 
    Πρόκειται για το ποσοστό των ανόργανων συστατικών του χαρτιού τα οποία προστίθενται 
για να βελτιώσουν συγκεκριμένες ιδιότητές του. Η αποτέφρωση δειγμάτων του χαρτιού 
γίνεται σε κλίβανο θερμοκρασίας 800-900ο C, και μετρείται το βάρος της τέφρας το οποίο 
εκφράζεται εκατοστιαία με βάση το αρχικό βάρος του δείγματος.  
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11. Είδη χαρτιού 
 
    Οι ιδιότητες του χαρτιού ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται είναι συνάρτηση του 
είδους των πρώτων και πρόσθετων (βελτιωτικών) υλών που συμμετέχουν στη σύνθεσή του 
και της τεχνολογίας παραγωγής του.  
Ανάλογα με το βάρος του χαρτιού ανά τετραγωνικό μέτρο διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις 
κατηγορίες χαρτιού: 1) χαρτί μικρού βάρους 6-250 g/m2, 2) χαρτόνι μέσου βάρους 250-500 
g/m2, και 3) χαρτόνι μεγάλου βάρους 500-1000 g/m2.  
Ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη χαρτιού:  

- Χαρτιά γραφής και εκτύπωσης  

- Χαρτιά συσκευασίας  

- Δημοσιογραφικό χαρτί 

- Χαρτιά υγείας και οικιακής χρήσεως  

- Χαρτόνια (απλά και κυματοειδή)  

- Χαρτιά επιχρισμένα  

- Άλλα είδη χαρτιού – χαρτονιού.  
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