
14ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1-4 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2009

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΑΠΘ
ΥΠΑΑΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΩΤΕΕ

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΤΕΔΚ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΕ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ISSN: 1109-7574
ISBN: 978-960-89478-3-2

1
4

ο
 Π

Α
Ν

ΕΛ
Λ

Η
Ν

ΙΟ
 Δ

Α
Σ

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Κ
Ο

 Σ
Υ

Ν
ΕΔ

Ρ
ΙΟ

 •
 1

-4
 Ν

Ο
ΕΜ

Β
Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
0
9

COVER 165x235_B.indd   1 11/4/11   11:57 AM0001-18_EISAGOGIKA.indd   1 11/30/11   3:48 PM



0001-18_EISAGOGIKA.indd   2 11/3/11   1:19 PM



14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

0001-18_EISAGOGIKA.indd   3 11/3/11   1:19 PM



ISSN: 1109-7574
ISBN: 978-960-89478-3-2
COPYRIGHT 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Θ. 1671, www.forestry.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 
DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 
Μ. ΑΣΙΑΣ 43, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ: 210 77.12.400, Ε: direction@direction.gr

0001-18_EISAGOGIKA.indd   4 11/3/11   1:19 PM



14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1 - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

0001-18_EISAGOGIKA.indd   5 11/3/11   1:19 PM



137

Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου του αΐλανθου 
(Ailanthus altissima (Miller) Swingle) 

Μπαρμπούτης Ιωάννης και Βασίλειος Βασιλείου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας, 54124 Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 243.
 E-mail: jbarb@for.auth.gr / vass@for.auth.gr 

Περίληψη
Ο αΐλανθος, είδος ιθαγενές της Βόρειας Κίνας και της Ωκεανίας, έχει εγκατασταθεί στη 
χώρα μας και ανταγωνίζεται δυναμικά τα ενδημικά μας είδη. Για να μελετηθούν οι μη-
χανικές και οι φυσικές ιδιότητες του ξύλου του αΐλανθου, σε σχέση με την αξιοποίησή 
του στην παραγωγή τόσο πριστού ξύλου, όσο κυρίως στην παραγωγή ξυλοφύλλων και 
αντικολλητών για χρήσεις επιπλοποιίας, υλοτομήθηκαν τρία (3) δέντρα αΐλανθου, αυτο-
φυή στο βοτανικό κήπο του Φοίνικα στη Θεσσαλονίκη, και διαμορφώθηκαν τα δοκίμια 
για τη διεξαγωγή των ελέγχων των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου του. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής: Ο αΐλανθος είναι ταχυαυξές είδος, με μέσο 
πλάτος αυξητικών δακτυλίων 7,75mm. Το ξύλο του έχει βασική πυκνότητα 0,55 g/cm3. 
Κατεργάζεται εύκολα με μηχανικά εργαλεία και παρουσιάζει καλές μηχανικές ιδιότητες. Η 
αντοχή του σε στατική κάμψη ήταν 101,29 N/mm2 το μέτρο θραύσης και 10259,31N/mm2 
το μέτρο ελαστικότητας. Η αντοχή του σε δυναμική κρούση βρέθηκε ίση με 3,811 J/cm2 
και η αντοχή του σε αξονική θλίψη ίση με 64,47 N/mm2. Η σκληρότητά του σε ακτινική 
κατεύθυνση ήταν ίση με 5687,8 N και σε εφαπτομενική κατεύθυνση ίση με 5141,5 N. Με 
βάση τις ιδιότητες αυτές το ξύλο του αΐλανθου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ως 
πριστή ξυλεία σε πολλές ξύλινες κατασκευές. 

   
Λέξεις κλειδιά: αΐλανθος, ξύλο, φυσικές ιδιότητες, μηχανικές ιδιότητες

Εισαγωγή
Ο αΐλανθος (Ailanthus altissima (Miller) Swingle = A. glandulosa Desf. = A. peregrine = 
Toxicodendron altissimus Mill.), είδος αυτοφυές της Β. Κίνας και Ωκεανίας, μεταφέρθηκε 
αρχικά στη Γαλλία από έναν ιεραπόστολο τη δεκαετία 1740 και μερικά χρόνια αργότερα 
στην Αγγλία (1751) και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Στη Β. Αμερική μεταφέρθηκε 
το 1784 (Kowarik and  Säumel 2007). Στην Ελλάδα φαίνεται πως πρωτομεταφέρθηκε 
από τον Όθωνα στον τότε βασιλικό και σήμερα εθνικό κήπο, και είναι κοινά γνωστό ως 
βρωμούσα και βρωμοκαρυδιά (Φασέας 2008).

Στην πατρίδα του την Κίνα ο αΐλανθος χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στη λαϊκή 
φαρμακευτική, το φύλλωμά του στην εκτροφή μεταξοσκώληκα και το ξύλο του ως ξυλεία 
διάφορων κατασκευών και ως καυσόξυλο. Στον υπόλοιπο κόσμο αρχικά μεταφέρθηκε 
ως διακοσμητικό είδος και τοποθετήθηκε σε πάρκα, πλατείες, δεντροστοιχίες κ.α., αλλά 
σύντομα διαπιστώθηκαν και τα μειονεκτήματά του.

Πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα με τα σπέρματα και αναπτύσσεται ακόμα και σε 
φτωχά-άγονα εδάφη στη ζώνη των αειφύλλων πλατυφύλλων και στη θερμότερη περιοχή 
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των φυλλοβόλων μέχρι τα 1.000 m υψόμετρο στην Ευρώπη. Είναι ταχυαυξές (θεωρείται 
το ταχυαυξέστερο είδος δέντρου στη Βόρεια Αμερική) και εγκαθίσταται πολύ εύκολα 
σε κατοικημένες περιοχές, αφού αντέχει σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
(Kowarik and  Säumel 2007). Στις παραμεσόγειες ευρωπαϊκές χώρες έχει εγκατασταθεί 
σε κατοικημένες περιοχές και θεωρείται ως το συχνότερα εμφανιζόμενο μη ιθαγενές  
είδος δέντρου, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης (Krigas 
and Kokkini 2004). Εξαιτίας της ευκολίας εγκατάστασής του και της επιθετικότητας 
του ριζικού του συστήματος, που προκαλεί ζημιές σε θεμέλια κατοικιών, αρχαιολο-
γικούς χώρους κ.λπ. θεωρείται από αρκετούς ως ζιζάνιο και ανεπιθύμητο είδος στις 
κατοικημένες περιοχές (Φασέας 2008).

Από το 1950 μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης 
αρκετές φυτείες αΐλανθου, κυρίως για προστατευτικούς σκοπούς άγονων, έντονα δι-
αβρωμένων, επικλινών εδαφών, πρανών δρόμων, διαταραγμένων από μεταλλευτική 
δραστηριότητα εδαφών (Αυστρία, Ρωσία, κ.α.), αλλά και σε δασώσεις και αναδασώσεις 
(Τσεχία, Ουγγαρία κ.α.), και λιγότερο για την εκτροφή μεταξοσκώληκα και την παρα-
γωγή μελιού (Γαλλία) (Kowarik and  Säumel 2007). Παράλληλα, σε διάφορες χώρες 
(ΗΠΑ, Αυστραλία, Ινδία, κ.α.) γίνεται σήμερα έρευνα για τη δυνατότητα αξιοποίησης 
του αΐλανθου σε φυτείες παραγωγής βιομάζας (μικρού περίτροπου χρόνου από 2 μέχρι 
5 χρόνια), καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησής του σε αγρο-δασικά συστήματα πολ-
λαπλών χρήσεων (Kowarik and  Säumel 2007, Tsiontsis 1997, Demirbas 1997, 2001).

Σήμερα, το ξύλο του αΐλανθου έχει εμπορική αξία μόνον σε τοπικό επίπεδο και 
χρησιμοποιείται στην ξυλουργική, σε απλά έπιπλα, σε ξύλινα σπίτια, στην τορνευτική 
και ως καυσόξυλο στη Βόρεια Αμερική, στην κιβωτιοποιία, στην κατασκευή σκαφών 
Καταμαράν, παιχνιδιών και κυρίως στη βιομηχανία σπίρτων στην Ινδία, και ως καυ-
σόξυλο, στην ξυλουργική και στην παραγωγή ξυλοπολτού και χαρτιού σε αρκετές 
χώρες (Gurney 1987, Kumar et al. 2001, Alden 1995, Kowarik and  Säumel 2007, 
Τσουμής 1972). 

Το ξύλο του αΐλανθου έχει χρώμα υποκίτρινο το σομφό και κιτρινότεφρο μέχρι 
υποπράσινο το εγκάρδιο (Τσουμής 1972). Είναι δακτυλιόπορο, με πλατιές ακτίνες 
(Alden 1995). Ξηραίνεται εύκολα, κατεργάζεται, συγκολλάται και φινίρεται εύκολα και 
εμφανίζει ελκυστικές σχεδιάσεις σε ακτινικές και εφαπτομενικές επιφάνειες (Gurney 
1987). Μερικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου του αΐλανθου μελέτησαν 
οι Moslemi και Bhagwat (1970) (Πίνακας 2), τη χημική του σύσταση μελέτησε ο  
Demirbas (2001) και τη θερμική απόδοσή του ως καυσόξυλο επίσης ο Demirbas (1997). 
Το ξύλο του βρέθηκε πως ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην παραγωγή ξυλοπολτού 
και επιτυχώς στην παραγωγή μοριοπλακών και ινοπλακών (Moslemi and Bhagwat 
1970). Την απολίγνωση του ξύλου του αΐλανθου για την παραγωγή ξυλοπολτού με-
λέτησε ο Kucuk (2005).

Σκοπός της μελέτης
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετηθούν βασικές μηχανικές και φυσικές ιδι-
ότητες του ξύλου του αΐλανθου, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για την αξιο-
ποίησή του στην παραγωγή πριστής ξυλείας, ξυλοφύλλων και αντικολλητών και για 
χρήσεις επιπλοποιίας.   
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Οικολογική και Κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών - Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

Υλικά - Μέθοδοι
Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν τρία (3) μεμονωμένα αυτοφυή δέντρα αΐλανθου 
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), ηλικίας 11, 13 και 14 ετών, που υλοτομήθηκαν 
από το βοτανικό κήπο του Φοίνικα στη Θεσσαλονίκη (Εγκαταστάσεις Σχολής Δασολο-
γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος). Για τη διαμόρφωση των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε 
το κάτω μέρος των κορμών, από τη βάση μέχρι το στηθιαίο ύψος. Αρχικά, διαμορφώ-
θηκαν πριστά πάχους 5 cm, με παράλληλη πρίση, τα οποία παρέμειναν σε στεγασμένο 
χώρο για να ξηρανθούν φυσικά (Εικόνα 1). Ακολούθως, το υλικό κλιματίστηκε για 
την εξομοίωση της περιεχόμενης υγρασίας του, σε θερμοκρασία 20ο C και σχετική 
υγρασία 65%, δηλαδή σε συνθήκες που αντιστοιχούν σε περιεχόμενη υγρασία ξύλου 
περίπου 10%. Στη συνέχεια, διαμορφώθηκαν τα δοκίμια των ελέγχων των ιδιοτήτων 
(15 για κάθε ιδιότητα), ελεύθερα από σφάλματα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
αντίστοιχων προτύπων (Πίνακας 1). Η βασική πυκνότητα του ξύλου υπολογίστηκε με 
τη μέθοδο της ξήρανσης σε κλίβανο-ξηρό βάρος / χλωρός όγκος).

Εικόνα 1: α) Δέντρα αΐλανθου στο βοτανικό κήπο του Φοίνικα β) Εφαπτομενικά διαμορφωμένο πριστό.
Figure 1: a) Ailanthus trees at the botanical garden in Phoinikas b) Flat-sawn piece.

Ο προσδιορισμός του μέτρου θραύσης και του μέτρου ελαστικότητας των δειγμάτων 
του ξύλου αΐλανθου έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 52186:1978 
και ISO 3133:1975 με την εφαρμογή φορτίου στο μέσον του μήκους των δοκιμίων. 
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Η δοκιμή της αντοχής του ξύλου σε αξονική θλίψη προσδιορίσθηκε σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 52185, και η δοκιμή της αντοχής του σε κρούση διεξήχθη σύμφωνα με 
το πρότυπο DIN 52189-1, το οποίο συμφωνεί με το πρότυπο ISO 3348. Η σκληρότητα 
υπολογίστηκε (σύμφωνα με τη μέθοδο Janka) ως η δύναμη που απαιτήθηκε για την 
εισαγωγή ημισφαιρικής μπάλας με ακτίνα 5,64mm σε ακτινική και εφαπτομενική 
επιφάνεια του ξύλου.

Πίνακας 1: Ιδιότητες που μελετήθηκαν και τα αντίστοιχα πρότυπα.
Table 1: Wood properties studied and the corresponding standards.

Ιδιότητα - Property Διαστάσεις 
Dimensions (cm)

Προδιαγραφή  
Standard

Πυκνότητα (βασική)/ Density (basic) 2 x 2 x 2,5 ISO 3131:1975
Περιεχόμενη υγρασία / Moisture content 2 x 2 x 2,5 ISO 3130:1975
Αντοχή σε θλίψη / Compression strength 2 x 2 x 6 DIN 52185:1976
Αντοχή σε κάμψη / Bending strength 2 x 2 x 37 DIN 52186:1978
ISO 3133:1975
Σκληρότητα / Hardness (Janka) 2 x 2 x 6 ASTM 143:1994
ISO 3350:1975
Αντοχή σε κρούση / Impact strength 2 x 2 x 28 DIN 52189-1:1981
ISO 3348:1975

Αποτελέσματα - Συζήτηση
Τα αποτελέσματα των ελέγχων των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων του ξύλου του 
αΐλανθου δίνονται συνολικά στον Πίνακα 2. Η μέση περιεχόμενη υγρασία των δοκιμίων 
που χρησιμοποιήθηκαν στον έλεγχο των ιδιοτήτων ήταν 10,1% (τυπική απόκλιση 0,32 
%) και κυμάνθηκε από 9,37% μέχρι 10,62%. 

➣   Πλάτος αυξητικών δακτυλίων
Το μέσο πλάτος των αυξητικών δακτυλίων των τριών (3) δέντρων που υλοτομήθηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν στον έλεγχο των ιδιοτήτων ήταν 7,75 mm (τυπική απόκλιση 
2,71 mm) και κυμαινόταν από 2,5 mm μέχρι 13,0 mm, γεγονός που φανερώνει τη 
μεγάλη ταχυαύξεια του είδους.

➣   Πυκνότητα ξύλου
Η μέση βασική πυκνότητα του ξύλου που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των ιδι-
οτήτων ήταν 0,55 g/cm3 (τυπική απόκλιση 0,027 g/cm3) και κυμάνθηκε από 0,48 g/
cm3 μέχρι 0,57 g/cm3.

➣   Αντοχή σε στατική κάμψη
Με τον έλεγχο σε κάμψη προσδιορίζεται το μέτρο θραύσης, που αποτελεί την περισσό-
τερο χρησιμοποιούμενη ιδιότητα αντοχής. Απεικονίζει τη μέγιστη ικανότητα φόρτισης 
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σε κάμψη, που είναι ένα αποδεκτό κριτήριο της αντοχής του ξύλου. Ταυτόχρονα, με 
τον έλεγχο αυτόν, προσδιορίζεται και το μέτρο ελαστικότητας που αντιπροσωπεύει 
τις ελαστικές ιδιότητες του ξύλου που εμφανίζονται σε χαμηλά επίπεδα φόρτισης και 
είναι απολύτως ανακτήσιμες μετά την αφαίρεση των φορτίων. 

Πίνακας 2: Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου του αΐλανθου.
Table 2: Physical and mechanical properties of ailanthus wood.
Ιδιότητα - Property Παρούσα εργασία 

Present study
Moslemi, 

Bhagwat 1970
Μ.ο.

X--
Τ.απόκλ.

s
Μ.ο.

X--

Πυκνότητα/ Density (g/cm3) 0,55 0,027 0,531
Ρίκνωση ογκομετρική
Shrinkage volumetric (%) - - 10,81
Αντοχή σε αξονική θλίψη
Compression strength (N/mm2) 64,47 3,25 36,3
Αντοχή σε κάμψη / Μέτρο θραύσης Bending 
strength/ MOR (N/mm2)

101,29 9,898 81,50

Αντοχή σε κάμψη/ Μέτρο ελαστικότητας
Bending strength/ MOΕ (N/mm2) 10259,31 1000,5 10492,41
Αντοχή σε κρούση
Impact strength (J/cm2) 3,811 0,357 3,94
Σκληρότητα ακτινικά
Hardness radially (N) 5687,8 579,2 7702
Σκληρότητα εφαπτομενικά
Hardness tangendially (N) 5141,5 564,9 6839

*Μέσοι όροι 15 δοκιμίων / Mean values of 15 samples.

Ο έλεγχος της ιδιότητας έδωσε μέση τιμή για το μέτρο θραύσης 101,29 N/mm2 (τυπική 
απόκλιση 9,89 N/mm2), που κυμαινόταν από 75,52 N/mm2 μέχρι 108,92 N/mm2. Η τιμή 
αυτή του μέτρου θραύσης του ξύλου αΐλανθου είναι κατά 7,3% μικρότερη και κατά 5,7 
% υψηλότερη (Vassiliou  et al. 2007, Barboutis 2007) από τις αντίστοιχες τιμές των 
ξύλων οξιάς και καστανιάς, δύο βασικών ειδών της ελληνικής δασικής παραγωγής και 
τα οποία χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην επιπλοποιία και την ξυλουργική. Η μέση 
τιμή του μέτρου ελαστικότητας υπολογίστηκε σε 10259,31 N/mm2 (τυπική απόκλιση 
1000,5 N/mm2), που ήταν κατά 13,5% και 4,1% μικρότερη από τις αντίστοιχες τιμές 
των ξύλων οξιάς και καστανιάς (Vassiliou et al. 2007, Barboutis 2007). Είναι αξιοση-
μείωτο ότι όλα τα δοκίμια υποχώρησαν με τον ίδιο τρόπο, με βασικό αίτιο θραύσης 
τον εφελκυσμό σε αξονική κατεύθυνση (Εικόνα 2).
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➣   Αντοχή σε αξονική θλίψη
Φόρτιση του ξύλου παράλληλα προς τη διεύθυνση των ινών εφαρμόζεται κατά τη 
χρήση του ως πόδια σε καρέκλες και τραπέζια ή ως δοκός υποστυλώματος. Γενικά το 
ξύλο έχει πολύ υψηλότερη αντοχή σε θλίψη αξονικά παρά κάθετα προς τη διεύθυνση 
των ινών. Η μέση τιμή της αντοχής του ξύλου αΐλανθου ήταν 64,47 N/mm2 (τυπική 
απόκλιση 3,25 N/mm2) και κυμάνθηκε από 59,90 μέχρι 70,65 N/mm2.

Εικόνα 2: Τρόπος θραύσης των δοκιμίων στον έλεγχο αντοχής σε στατική κάμψη (ASTM 143-52).
Figure 2: Mode of  failure under bending strength loading (ASTM 143-52).

➣   Αντοχή σε κρούση
Η αντοχή του ξύλου σε κρούση αναφέρεται σε απότομη φόρτιση και είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη σε μερικές περιπτώσεις φορτίσεων όπως οι σεισμοί, καθώς και για  μερικές 
χρήσεις (αθλητικά εξαρτήματα, λαβές εργαλείων κ.ά.). Η μέση αντοχή ήταν 3,811 
J/cm2 (τυπική απόκλιση 0,357 J/cm2) και κυμάνθηκε από 3,504 μέχρι 4,454 J/cm2.

➣   Σκληρότητα
Είναι μια καλή ένδειξη για την ικανότητα του ξύλου να ανθίσταται στο βαθούλωμα 
και τη φθορά, καθώς και τη δυσκολία της κατεργασίας του. Η μέση σκληρότητα σε 
ακτινική κατεύθυνση ήταν ίση με 5687,8 N (τυπική απόκλιση 579,2 N) και κυμάνθηκε 
από 4854,3 μέχρι 6766,6. Αντίστοιχα, σε εφαπτομενική κατεύθυνση ήταν ίση με 5141,5 
N (τυπική απόκλιση 564,9 N) και κυμάνθηκε από 3971,7 μέχρι 5736,9. 
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Συμπεράσματα - Προτάσεις
Ο αΐλανθος, είδος ιθαγενές της Βόρειας Κίνας και της Ωκεανίας, έχει εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα και ανταγωνίζεται δυναμικά τα ενδημικά μας είδη. Είναι ταχυαυξές είδος και για 
το υλικό της μελέτης το μέσο πλάτος των αυξητικών δακτυλίων ήταν 7,75mm. Το ξύλο του 
έχει βασική πυκνότητα 0,55 g/cm3 και ογκομετρική ρίκνωση 10,81%. Κατεργάζεται εύκολα 
με μηχανικά εργαλεία και παρουσιάζει καλές μηχανικές ιδιότητες. Η αντοχή του σε στατική 
κάμψη ήταν 101,29 N/mm2 το μέτρο θραύσης και 10259,31  N/mm2 το μέτρο ελαστικότητας. 
Η αντοχή του σε δυναμική κρούση βρέθηκε ίση με 3,811 J/cm2 και η αντοχή του σε αξονική 
θλίψη ίση με 64,47 N/mm2. Η σκληρότητά του σε ακτινική κατεύθυνση ήταν ίση με 5687,8 
N και σε εφαπτομενική κατεύθυνση ίση με 5141,5 N. 

Με βάση τις ιδιότητες αυτές το ξύλο του αΐλανθου μπορεί να θεωρηθεί ότι, ως ξύλο μέσης 
πυκνότητας, έχει παρόμοιες μηχανικές ιδιότητες με αρκετά πλατύφυλλα είδη μέσης πυκνότη-
τας (φράξο, καστανιά κ.ά.) και σε συνάρτηση με την εξαιρετική σχεδίαση που εμφανίζει, θα 
μπορούσε με επιτυχία να χρησιμοποιηθεί ως πριστή ξυλεία σε πολλές ξύλινες κατασκευές.   

 Physical and Mechanical Properties of the Wood 
of Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Barboutis Ioannis and Vassilios Vassiliou 
 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment,

Laboratory of Forest Products Technology. 54124 Thessaloniki. P.O. 243. 
E-mail:  jbarb@for.auth.gr / vass@for.auth.gr 

Abstract: 
Ailanthus species, native to northern China and Oceania, was established in Greece and 
successfully competes the native fl ora. The aim of this research was to study the physical 
and mechanical properties of ailanthus wood, regarding its utilization in sawn wood 
products, as well as veneer and plywood products. For this purpose, three individually 
grown trees were cut from the botanical garden in Foinikas, Thessaloniki, and this material 
was used for the preparation of the samples to carry out the physical and mechanical 
properties tests. According to the results of this research, ailanthus is a fast growing species 
with an annual growth ring of 7.75mm. The basic wood density was equal to 0.55 g/cm³. Its 
wood worked easily with mechanical tools, and possesses very good mechanical properties. 
The bending strength was equal to 101.29 N/mm2 the Modulus of Rupture and 10259.31 
N/mm2  the Modulus of Elasticity, respectively. The impact strength was found equal to 
3.811 J/cm² and the strength in compression parallel to the grain equal to 64.47 N/mm². The 
hardness in radial direction was equal to 5687.8 N and in tangential direction 5141.5 N, 
respectively. From this evidence, the wood of ailanthus appears to be similar to many other 
native medium density hardwoods, and can be used as sawn wood for such applications.   

Keywords: Τree-of-heaven, wood, physical properties, mechanical properties.
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