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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

Κεφ.  Χημική σύσταση ξύλου 

1. Ποιο είναι το αντικείμενο της επιστήμης «Χημεία και Χημική Τεχνολογία 
Ξύλου»; Ποια η σπουδαιότητά της για του δασολόγους; 

2. Ποια είναι η κατά στοιχείο σύσταση του ξύλου; Πώς μεταβάλλεται στα 
διάφορα είδη ξύλου και στα διάφορα μέρη ενός δέντρου; Δώσατε ένα 
παράδειγμα. 

3. Από ποιες χημικές ενώσεις (χημικά συστατικά) αποτελείται το ξύλο; Ποιες 
μονομερείς ή ολιγομερείς ενώσεις και ποιες πολυμερείς ενώσεις απαντούν στο 
ξύλο; 

4. Ποια είναι τα δομικά συστατικά του ξύλου. Τι ονομάζουμε εκχυλίσματα.. 
5. Τι εννοούμε με τον όρο «ανάλυση του ξύλου στα συστατικά του»; Για ποιους 

λόγους γίνεται η ανάλυση αυτή; Δώστε ένα απλοποιημένο σχήμα προσέγγισης 
διαχωρισμού των επιμέρους συστατικών του ξύλου. 

6. Αναφέρατε τα προβλήματα που συναντά κανείς στο διαχωρισμό και ανάλυση 
του ξύλου στα συστατικά του. Πώς γίνεται η επιλογή και προετοιμασία 
δοκιμίων ξύλου για ανάλυση; 

7. Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής «ξύλου ελεύθερου εκχυλισμάτων». 
8. Αναφέρατε δυο μεθόδους διαχωρισμού και ποσοτικού προσδιορισμού της 

λιγνίνης απο το ξύλο. Δώσατε ένα σχήμα με τα βασικά στάδια απομόνωσης 
και ποσοτικού προσδιορισμού της λιγνίνης Klason. 

9. Τι είναι η ολοκυτταρίνη; Αναφέρατε δυο μεθόδους διαχωρισμού της απ το 
ξύλο και ποσοτικού της προσδιορισμού. 

10. Δώστε ένα σχήμα με όλα τα βασικά στάδια διαχωρισμού και ποσοτικού 
προσδιορισμού της α-κυτταρίνης, β-κυτταρίνης, γ-κυτταρίνης από ένα δέντρο 
ελάτης. 

11. Τι ονομάζουμε τέφρα. Πώς γίνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανόργανων 
συστατικών του ξύλου; 

12. Τι είναι η αθροιστική ανάλυση και σε τι μας χρησιμεύει; Δώστε ένα 
παράδειγμα αθροιστικής ανάλυσης των κύριων συστατικών του ξύλου ενός 
κωνοφόρου και ενός πλατυφύλλου. 

13. Τι εννοούμε με τον όρο «Μεταβλητότητα στη χημική σύσταση του ξύλου»; 
Ποιοι παράγοντες συνεισφέρουν (επιδρούν) στη μεταβλητότητα αυτή; 

14. Διαφορές στη χημική σύσταση του ξύλου κωνοφόρων και πλατυφύλλων. Πώς 
διαφέρει η χημική σύσταση στις βελόνες, κλάδους, ρίζες σε σχέση με τον 
κορμό ενός δέντρου; 

15. Κυριότερες διαφορές στη χημική σύσταση φλοιού και ξύλου. 
16. Περιγράψτε εν συντομία την κατανομή των χημικών συστατικών του ξύλου 

στα κυτταρικά του τοιχώματ.  Δώσατε το σχετικό διάγραμμα κατανομής των 
συστατικών στα κυτταρικά τοιχώματα.. Αναφέρατε  τρεις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κατανομής αυτής. 
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Κεφ. Κυτταρίνη 

17. Τι είναι η κυτταρίνη, που απαντάται, που χρησιμοποιείται; Αναφέρετε τους 
σκοπούς για τους οποίους απομονώνεται η κυτταρίνη από το ξύλο. 

18. Δώστε τον τύπο της δομικής μονάδας της κυτταρινικής αλυσίδας καθώς και τη 
μοριακή δομή της κυτταρινικής αλυσίδας. 

19. Τι εννοούμε με τους όρους «βαθμός πολυμερισμού-μέσος βαθμός 
πολυμερισμού»; Δώστε τους βαθμούς πολυμερισμού: α) της φυσικής 
κυτταρίνης, β) παρασκευασμάτων κυτταρίνης, γ) των ξυλάνων, δ) των 
μαννάνων, ε) της μικροκρυσταλλικής κυτταρίνης και στ) της λιγνίνης. 

20. Περιγράψτε εν συντομία τη συγκρότηση των κυτταρινικών αλυσίδων σε 
μεγαλύτερα αθροίσματα (μικροινίδια) στα κυτταρικά τοιχώματα του ξύλου. 

21. Τι εννοούμε με τον όρο «διαθεσιμότητα-υψηλή ή χαμηλή» της κυτταρίνης; 
22. Η κυτταρίνη στη μορφή που απαντάται στις φυτικές ίνες ή και στην καθαρή 

μορφή της είναι αδιάλυτη σε κοινούς διαλύτες. Αξιοποίησή της όμως σε πολλά 
προϊόντα (κυρίως πολυμερή) απαιτεί τη διάλυσή της στις επί μέρους 
κυτταρινικές αλυσίδες. Πώς επιτυγχάνεται η διάλυσή της; Αναφέρατε τις 
γενικές μεθόδους. 

23. Που οφείλεται η χημική δραστικότητα της κυτταρίνης; Αναφέρατε τις 
αντιδράσεις: α) αποικοδόμησης, β) προσθήκης, γ) αντικατάστασης. Τι είναι ο 
βαθμός αντικατάστασης και ποια η σημασία του; 

Κεφ. Ημικυτταρίνες 

24. Τι είναι οι ημικυτταρίνες, που απαντούν και σε τι χρησιμεύουν; Αναφέρατε 
δυο μεθόδους απομόνωσης (διαχωρισμού) των ημικυτταρινών απ το ξύλο. 

25. Αναφέρατε τις δομικές μονάδες (μονομερείς ενώσεις) που συνιστούν  τις 
ημικυτταρίνες (προϊόντα πλήρους υδρόλυσής τους). Δώστε τους 
στερεοχημικούς τύπους δυο τέτοιων ενώσεων. 

26. Τι είναι οι μαννάνες, οι ξυλάνες και οι γαλακτάνες (πλήρη ορισμό, δομικές  
27. μονάδες). Πώς διαφέρουν (ποιοτικά και ποσοτικά)  σε ξύλο κωνοφόρων και 

πλατυφύλλων; 
28. Ποια είναι η βιολογική λειτουργία των ημικυτταρινών στο δένδρο. Ποια είναι 

συνοπτικά η χημική τους δραστικότητα; 

Κεφ. Λιγνίνη 

29. Τι είναι η λιγνίνη (πλήρης ορισμός), που βρίσκεται, ποιος είναι ο βιολογικός 
της ρόλος, που χρησιμοποιείται (αξιοποιείται); 

30. Προβλήματα απομόνωσης της λιγνίνης από το ξύλο. Ποιες βασικές κατηγορίες 
μεθόδων χρησιμοποιούνται για απομόνωση λιγνίνης από το ξύλο.  

31. Τι είναι οι τεχνητές λιγνίνες. Αναφέρατε 10 παρασκευάσματα λιγνίνης ή 
τεχνικές λιγνίνες. 
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32. Αναφέρατε τις βασικές δομικές μονάδες της λιγνίνης και τις αντίστοιχες 
πρόδρομους ενώσεις (δώστε τους χημικούς τύπους) 

33. Αναφέρετε επιγραμματικά πώς σχηματίζεται το μεγαλομόριο της λιγνίνης από 
τις δομικές μονάδες ή τις πρόδρομες ενώσεις στα κυτταρικά τοιχώματα. 

34. Τι γνωρίζετε για το βαθμό πολυμερισμού της λιγνίνης; Αναφέτετε τις φυσικές 
ιδιότητες της λιγνίνης. 

35. Πώς διαφέρει ποσοτικά και ποιοτικά από άποψη χημικής δομής η λιγνίνη 
μεταξύ ξύλου κωνοφόρων και πλατυφύλλων; 

36. Τι γνωρίζετε για τη χημική δραστικότητα της λιγνίνης; Αναφέρατε 10 χημικές 
αντιδράσεις της λιγνίνης. Ποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χημικού χαρτοπολτού; 

Κεφ. Εκχυλίσματα 

37. Τι είναι τα εκχυλίσματα; Πού και πώς εμφανίζονται; 
38. Πώς διακρίνονται τα εκχυλίσματα με βάση τη διαλυτότητά τους σε ουδέτερους 

οργανικούς διαλύτες; 
39. Τι είναι τα πτητικά εκχυλίσματα και γιατί ονομάζονται πτητικά; Αναφέρετε 

τις κυριότερες γενικές ομάδες τερπενίων. Τι είναι τα πινένια;. 
40. Τι είναι τα ρητινώδη συστατικά του ξύλου, από τι αποτελούνται, πώς διαφέρει 

η σύστασή τους στη τερεβινθίνη (ρετσίνι) και στα εκχυλίσματα ξύλου 
κωνοφόρων; 

41. Τι είναι τα ρητινικά οξέα.  
42. Τι είναι τα φαινολικά συστατικά (εκχυλίσματα), πού βρίσκονται και ποιος 

είναι ο βιολογικός του ρόλος; Αναφέρετε τις διάφορες κατηγορίες φαινολικών 
συστατικών. 

43. Τι γνωρίζετε για: α)τη σουβερίνη, β) τις ταννίνες; 
44. Τι γνωρίζετε για το pHτου ξύλου; 
45. Ποια είναι η σπουδαιότητα των εκχυλισμάτων στο δέντρο από άποψη 

βιολογική και από άποψη αξιοποίησης του ξύλου; 

Κεφ. Χημικές ιδιότητες  του ξύλου 

46. Τι γνωρίζετε για τη χημική δραστικότητα του ξύλου; 
47. Πώς γίνεται η είσοδος των αντιδραστηρίων στη μάζα του ξύλου; 
48. Το ποσοστό υγρασίας που προσροφάται στα κυτταρικά τοιχώματα σε μια 

ορισμένη υγρασία (ισοδύναμο υγρασίας) δεν είναι το ίδιο σε όλα τα είδη του 
ξύλου. Από τι εξαρτάται αυτή η διαφοροποίηση; Πώς διαφέρει η 
υγροσκοπικότητα των διαφόρων συστατικών του ξύλου; 

49. Η διόγκωση του ξύλου με την είσοδο αντιδραστηρίων στα κυτταρικά 
τοιχώματα δεν είναι απεριόριστη. Ποιοι παράγοντες περιορίζουν τη διόγκωση 
του ξύλου στους διαλύτες; Αναφέρετε 3 διαλύτες που διογκώνουν περισσότερο 
και 3 διαλύτες που διογκώνουν λιγότερο το ξύλο από ότι το νερό. 

50. Τι είναι ο βαθμός αντιρρίκνωσης του ξύλου; Ποια είναι η σημασία του; 
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51. Σε τι συνιστάται η αποικοδόμηση του ξύλου; Πότε είναι επιθυμητή και πότε 
ανεπιθύμητη; Αναφέρετε τις διάφορες κατηγορίες χημικών ουσιών που 
προκαλούν χημική αποικοδόμηση του ξύλου. 

52. Περιγράψτε συνοπτικά τη συμπεριφορά του ξύλου στην επίδραση 
θερμοκρασίας: α) μέχρι τους 2000C, β) μεγαλύτερης των 2000C 

53. Τι ονομάζουμε θερμοκρασία ανάφλεξης και τι θερμοκρασία αυτανάφλεξης του 
ξύλου; 

54. Αναφέρετε 5 μηχανισμούς (μεθόδους) που επιβραδύνουν την ανάφλεξη και 
καύση του ξύλου. Αναφέρετε 5 αντιπυρικές ουσίες. 

55. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανθεκτικότητα ή μη του ξύλου στην καύση; 
56. Ποια είναι η οικολογική και ποια η βιολογική σημασία της βιολογικής 

αποικοδόμησης του ξύλου;Ποιοι παράγοντες συντελούν στη βιολογική 
αποικοδόμηση; 

57. Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές βιολογικής αποικοδόμησης του ξύλου; Ποιοι 
παράγοντες και πώς επηρεάζουν το βαθμό ανθεκτικότητας του ξύλου στη 
βιολογική αποικοδόμηση; 

58. Πώς βελτιώνεται η ανθεκτικότητα του ξύλου στη βιολογική αποικοδόμηση; 
Αναφέρετε 5 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας του ξύλου στη βιολογική αποικοδόμηση. 

59. Αναφέρετε τους κλιματικούς παράγοντες που προκαλούν αλλοιώσεις και ποιες 
είναι αυτές στο ξύλο. Αναφέρετε τρόπους βελτίωσης της ανθεκτικότητας του 
ξύλου στις καιρικές συνθήκες. 

60. Τι είναι η τροποποίηση του ξύλου και που αποσκοπεί. Αναφέρατε τις μεθόδους 
τροποποίησης του ξύλου. 

61. Σε τι συνίσταται η θερμική τροποποίηση του ξύλου. Αναφέρατε τις μεθόδους 
θερμικής τροποποίησης. 

62. Σε τι συνιστάται η χημική τροποποίηση του ξύλου; 
63. Αναφέρετε τις διάφορες μεθόδους χημικής τροποποίησης του ξύλου. 

Κεφ. Ξυλοπολτός- Χαρτί-κυτταρίνη 

64. Τι εννοούμε με τον όρο «πολτοποίηση» του ξύλου; Δώστε ένα διάγραμμα με 
τα βασικά στάδια παραγωγής χαρτοπολτού 

65. Αναφέρετε τις διάφορες μεθόδους πολτοποίησης του ξύλου. Περιγράψτε εν 
συντομία τις μεθόδους μηχανικής πολτοποίησης. 

66. Τι είναι ο θερμομηχανικός πολτός; Πώς διαφέρει ποιοτικά από τον πολτό που 
παράγεται με κυλινδροτριβείς ή δισκοτριβείς; 

67. Περιγράψτε εν συντομία τον μηχανισμό χημικής πολτοποίησης (αποϊνωσης) 
του ξύλου. Δώστε ένα σχήμα με τα βασικά στάδια παραγωγής χημικού πολτού 

68. Κύριες διαφορές μεταξύ θειώδους και αλκαλικής μεθόδου πολτοποίησης 
ξύλου (χημικά αντιδραστήρια, pH, θερμοκρασία, ποιότητα πολτού, 
χρησιμοποιούμενα είδη ξύλου) 



5 
 

69. Αναφέρετε 5 ημιχημικές μεθόδους πολτοποίησης του ξύλου. Συγκρίνετε 
ποιοτικά τον παραγόμενο πολτό με τον πολτό που παράγεται με τις μηχανικές 
και χημικές μεθόδους πολτοποίησης. 

70. Σε τι συνιστάται η λεύκανση του χαρτοπολτού; Με ποιες μεθόδους 
επιτυγχάνεται (π.χ. στο χημικό πολτό και στο μηχανικό). Αναφέρετε 5 
οξειδωτικές και 3 αναγωγικές λευκαντικές ουσίες. 

71. Αναφέρετε τις διάφορες κατηγορίες χαρτιού. Αναφέρετε τις ιδιότητες σε σχέση 
με τη χρήση τους στο χαρτί των διαφόρων τύπων  χαρτοπολτού (μηχανικός, 
χημικός θειώδης, θειικός, ημιχημικός). Τα κωνοφόρα ή τα πλατύφυλλα 
παράγουν πολτό καλύτερης ποιότητας και γιατί;  

72. Αναφέρετε τα στάδια παραγωγής χαρτιού. Περιγράψτε τα στάδια: α)πρόσμειξη 
με βελτιωτικές ουσίες, β)τελειωτικές-βελτιωτικές επεξεργασίες. 

73. Περιγράψτε το στάδιο «Στρωμάτωση-Ξήρανση» στην παραγωγή του χαρτιού. 
74. Τι είναι τα κυτταρικά πολυμερή; Πού χρησιμοποιούνται; Ποια είναι η 

σπουδαιότητά τους; Αναφέρετε 10 πολυμερή της κυτταρίνης. 
75. Αναφέρετε τα διάφορα διαδοχικά στάδια βιομηχανικής παραγωγής κυτταρίνης 

από χαρτοπολτό. 
76. Πώς επιτυγχάνεται η διάλυση της κυτταρίνης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

βιομηχανικά ως πολυμερές; Τι ιδιότητες έχει η κυτταρίνη σε μορφή 
διαλύματος; 

77. Τι είναι η αναγεννημένη κυτταρίνη, με ποιες μεθόδους παράγεται και που 
χρησιμοποιείται; 

78. Τι είναι η βισκόζη και πού χρησιμοποιείται; Αναφέρετε τα κύρια στάδια 
παραγωγής της από καθαρή κυτταρίνη. 

79. Τι είναι οι εστέρες της κυτταρίνης, πώς παράγονται και πού χρησιμοποιούνται; 
Αναφέρετε 5 εστέρες της κυτταρίνης. 

80. Τι είναι οι αιθέρες κυτταρίνης, πώς παράγονται και πού χρησιμοποιούνται; 
Αναφέρετε 5 αιθέρες κυτταρίνης. 

81. Τι είναι η μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, πώς παράγεται, τι ιδιότητες έχει και 
πού χρησιμοποιείται; 

82. Τι είναι η νανοκυτταρίνη, πως παράγεται, που χρησιμοποιείται; 

Κεφ.Χημικά προϊόντα 

83. Αναφέρετε τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων που παράγονται με χημική 
κυρίως κατεργασία (χημικά προϊόντα) 

84. Δώστε ένα σχήμα με τις μεθόδους μετατροπής του ξύλου σε χημικά προϊόντα 
καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα 

85. Δώσατε ένα απλοποιημένο σχήμα με τις τρις νέες μεθόδους διάλυσης της 
δασικής βιομάζας (ξύλου) στα κύρια συστατικά για παραπέρα χημική 
αξιοποίηση. 

86. Τι είναι η υδρόλυση και τι η σακχαροποίηση του ξύλου; Αναφέρετε συνοπτικά 
τις μεθόδους βιομηχανικής υδρόλυσης του ξύλου.  

87. Τι γνωρίζετε για την ενζυματική υδρόλυση; 
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88. Αναφέρετε τα απλά σάκχαρα που παράγονται με πλήρη υδρόλυση του ξύλου.  
89. Αναφέρετε 10 προϊόντα που παράγονται με περαιτέρω κατεργασία των 

σακχάρων υδρόλυσης της κυτταρίνης και των ημικυτταρινών. 
90. Αναφέρετε τις διάφορες μεθόδους παραγωγής χημικών προϊόντων από τη 

λιγνίνη (ή υπολείμματα λιγνίνης). Αναφέρετε 2 προϊόντα που παράγονται με 
κάθε μια από τις παραπάνω μεθόδους. 

91. Αναφέρετε τα εκχυλίσματα του δέντρου (φλοιού, ξύλου, φυλλώματος) που 
έχουν μεγάλη αξία ως πηγή προϊόντων ή χημικών (δώστε ένα σχήμα με τις 
σχετικές μεθόδους απόληψης των εκχυλισμάτων από τα παραπάνω μέρη του 
δέντρου). 

92. Τι είναι το κολοφώνιο και το τερεβινθέλαιο; Πού απαντούν; Με ποιες 
μεθόδους παράγονται; Περιγράψτε συνοπτικά την παραγωγή τους ως 
υποπροϊόντα χημικής πολτοποίησης. 

93. Τερεβινθέλαιο (ιδιότητες, σύσταση, χρήσεις) 
94. Κολοφώνιο (ιδιότητες, σύσταση, χρήσεις). 
95. Τι είναι τα τροποποιημένα κολοφώνια και τι οι κολοφωνιούχες ρητίνες που 

χρησιμοποιούνται; 
96. Τι είναι τα λιπαρά οξέα, που βρίσκονται και πού χρησιμοποιούνται; 
97. Τι είναι οι τανίνες, πού βρίσκονται και που χρησιμοποιούνται; 
98. Τι είναι τα βιοδιυλιστήρια (biorefineries) και τι τα δασικά βιοδιυλιστήρια 

(forestbiorefineries). Δώσατε ένα απλοποιμένο δασικό βιοδιυλιστήριο. 

Κεφ. Ενέργεια 

99. Η σημασία του ξύλου και γενικότερα της βιομάζας ως πηγή ενέργειας. 
100. Δώστε τον ορισμό της θερμαντικής αξίας του ξύλου. Πως εκφράζεται;  
101. Πού οφείλεται η διαφορετική θερμαντική αξία των διαφόρων ειδών ξύλου.   
102.  Αναφέρατε τα διάφορα είδη δασικής βιομάζας που χρησιμοποιούνται ως 

πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας. Αναφέρατε τις διάφορες μορφές στερεών 
ξυλωδών καυσίμων. 

103. Τι είναι οι πελλέτες (woodpellets) και γιατί ονομάζονται εξευγενισμένα στερεά 
καύσιμα βιομάζας; 

104. Αναφέρετε τις μεθόδους παραγωγής ενέργειας από το ξύλο (βιομάζα) καθώς 
και τα παραγόμενα προϊόντα κάθε μεθόδου. 

105. Πώς αξιοποιείται η ενέργεια που παράγεται με την άμεση καύση του ξύλου 
(τεχνικές καύσης-χρήσεις). 

106. Τι είναι η πυρόλυση; Σε ποιες υπομεθόδους διακρίνεται 
107.  Περιγράψτε συνοπτικά την ανθρακοποίηση. Αναφέρετε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα και την απόδοση του ξυλάνθρακα. Πού 
χρησιμοποιείται ο ξυλάνθρακας, εκτός από την καύση του για την παραγωγή 
ενέργειας; 

108. Σε τι διαφέρει η υγροποίηση από την καταστρεπτική απόσταξη του ξύλου; 
Περιγράψτε μια μέθοδο υγροποίησης.  
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109. Σε τι συνιστάται η αεριοποίηση του ξύλου; Τι προϊόντα παράγονται και πώς 
αξιοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας;  

110. Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ξύλου (βιομάζας) ως 
πηγή ενέργειας. 
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