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ΡΙΚΝΩΣΗ - ΔΙΟΓΚΩΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΝΝΟΙΕΣ

• ΡΙΚΝΩΣΗ:
Η ελάττωση (μείωση) των διαστάσεων του ξύλου, 
όταν αποβάλλει υγρασία κάτω από το σημείο 
ινοκόρου (30%).
Στη μεταβολή αυτή, έχουμε αντίστοιχα, μείωση των 
διαστάσεων του ξύλου και στις τρεις κατευθύνσεις του 
(αξονική, ακτινική, εφαπτομενική κατεύθυνση).

• ΔΙΟΓΚΩΣΗ:
Το ξύλο αυξάνει τις διαστάσεις του, όταν η υγρασία του 
αυξάνεται από μία χαμηλή υγρασία (ή υγρασία 0%) μέχρι 
το σημείο ινοκόρου.
Για μεταβολές της υγρασίας πάνω από το σημείο 
ινοκόρου, δεν παρατηρούνται μεταβολές στις 
διαστάσεις του ξύλου.



Διαστασιακές μεταβολές (ρίκνωση, διόγκωση) στο κύτταρο ξύλου σε σχέση με τις 
μεταβολές της υγρομετρικής του κατάστασης. Το κυτταρικό τοίχωμα ρικνώνεται από την 
κατάσταση Β προς Α και διογκώνεται από την Α προς Β, ενώ οι διαστάσεις της κυτταρικής 
κοιλότητας (α,β) παραμένουν σταθερές. Οι διαστάσεις του κυτταρικού τοιχώματος (και της 
κυτταρικής κοιλότητας) από Γ προς Β και από Β προς Γ δεν μεταβάλλονται (Βουλγαρίδης, 
1983).

ΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

*****Οι κυτταρικές κοιλότητες μένουν αμετάβλητες)



ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΙΚΗ

ΥΓΡΑΣΙΑ

%



Οι 3 βασικές κατευθύνσεις σε κορμοτεμάχιο και σε 
πριστά (εφαπτομενικά και ακτινικά  κομμένα)





Κωδικός 
κατηγορίας

Ρίκνωση (%)

Εφαπτομενική Ακτινική

Ολική ρίκνωση Από 30% ως 
υγρασία 12% Ολική ρίκνωση Από 30% ως 

υγρασία 12%

1 0,0 - 3,5 0,0 - 2,5 0,0 - 2,0 0,0 - 1,0
2 3,6 - 5,0 2,6 - 4,0 2,1 - 3,0 1,1 - 2,0
3 5,1 - 6,5 4,1 - 5,5 3,1 - 4,0 2,1 - 3,0
4 6,6 - 8,0 5,6 - 7,0 4,1 - 5,0 3,1 - 4,0
5 > 8,1 > 7,1 > 5,1 > 4,1

Ταξινόμηση ξύλων σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με
το μέγεθος της ρίκνωσης (Bolza & Keating, 1972)



Διαστασιακή
σταθερότητα

Ακτινική + Εφαπτο-
μενική ρίκνωση (%)

Ι - Μεγάλη < 3
ΙΙ - Μέτρια 3-4,5
ΙΙΙ - Μικρή > 4,5

Μεταβολή διαστάσεων ξύλου εκτεθειμένου 
πρώτα σε υγρασία 90 % και μετά σε υγρασία 60 %

Στην πράξη έχει μεγάλη σημασία η διαστασιακή σταθερότητα των διαφόρων
ξύλων, η οποία υπολογίζεται με το άθροισμα της ακτινικής και εφαπτομενικής
ρίκνωσης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες μεταβολές σχετικής υγρασίας της
ατμόσφαιρας (60-90% για τις βόρειες χώρες της Ευρώπης και 43-80% για τη
χώρα μας).
___________________________________________________________________

*****Όσο μικρότερο είναι το άθροισμα αυτό τόσο πιο διαστασια-
κά σταθερό είναι το ξύλο
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΓΚΩΣΗ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ  & ΔΙΟΓΚΩΣΗ

1. ΥΓΡΑΣΙΑ
•   Το μέγεθος της ρίκνωσης ή διόγκωσης του ξύλου είναι ανάλογο

με την υγρασία που αποβάλλεται ή προσλαμβάνεται.
•   Η σχέση της ρίκνωσης-διόγκωσης με την υγρασία σχετίζεται 

και με το επίπεδο πυκνότητας του ξύλου (ελαφρύ, βαρύ).
• Για τον προσδιορισμό της ρίκνωσης και διόγκωσης 

χρησιμοποιούνται μικρά δείγματα. Σε μεγάλα δείγματα 
αναπτύσσονται τάσεις και μπορεί να έχουμε ρίκνωση ή 
διόγκωση πέρα από το σημείο ινοκόρου, γεγονός που οδηγεί 
σε μη συγκρίσιμα αποτελέσματα .



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ Ρ & Δ

1. ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ



2. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
•   Η ρίκνωση ή διόγκωση αυξάνονται ανάλογα, όταν αυξάνεται 

και η πυκνότητα του ξύλου (πρόσληψη υγρασίας = κυτταρικές 
κοιλότητες αμετάβλητες)

•   Ξύλα με μεγάλη πυκνότητα ρικνώνονται και διογκώνονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό.

•   Η επίδραση της πυκνότητας εξηγείται από τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση ξυλώδους ύλης και το μεγαλύτερο πάχος
κυτταρικών τοιχωμάτων σε ξύλα με μεγάλη πυκνότητα.

• Σχέση υγρασίας – πυκνότητας – ρίκνωσης & διόγκωσης
• Μεγάλη πυκνότητα = μικρότερος συντελεστής ανισοτροπίας

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΗ



ΙΙ

Ι

Ανισοτροπία διόγκωσης σε ξύλο οξιάς (1. αξονικά. 2. ακτινικά, 3. εφαπτομενικά. 4. σε όγκο) 
κάτω του σημείου ινοκόρου (30-35%). ΙΙ. Α. Σχέσεις πυκνότητας και ακτινικής (Α), 
εφαπτομενικής (Ε) και ογκομετρικής (Ο) ρίκνωσης και Β. πυκνότητας και συντελεστή
ανισοτροπίας. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΗ
(ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ)

Συντελεστής  
Ανισοτροπίας  (ΣΑ) 
= Εφαπτομενική/
Ακτινική Ρίκνωση



3. ΔΟΜΗ

• Η δομή του ξύλου είναι η κύρια αιτία διαφορετικής
συμπεριφοράς της ρίκνωσης-διόγκωσης του ξύλου.

• Η συμπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική στις τρεις
κατευθύνσεις του ξύλο (ανισοτροπία). Δηλαδή:

Εφαπτομενική >> Ακτινική >>>>>>>> Αξονική

• Διαφορές δομής στο ξύλο (λ.χ. τύποι ξυλωδών κυττάρων,
πάχος τοιχωμάτων, ποσοστό όψιμου / πρώιμου ξύλου,
σχέση εγκάρδιου / σομφού) επηρεάζουν με διαφορετικό
τρόπο.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΔΙΟΓΚΩΣΗ



4. ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ
• Υψηλή περιεκτικότητα του ξύλου σε εκχυλίσματα συντελεί

σε μείωση της ρίκνωσης - διόγκωσης του.
• Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα εκχυλίσματα είναι

γενικά είναι ουσίες υδρόφοβες και καταλαμβάνουν μέρος
των κενών χώρων του ξύλου.

• Απομάκρυνσή τους με εκχύλιση προκαλεί σημαντική
αύξηση της ρίκνωσης και διόγκωσης του ξύλου.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΔΙΟΓΚΩΣΗ



Επίδραση εκχυλισμάτων στη ρίκνωση και 
στην πυκνότητα 



5. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

•   Η χημική σύσταση του ξύλου επηρεάζει σε μικρό βαθμό τις 
ιδιότητες αυτές (δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
διαφορετικών ειδών ιδιαίτερα στην περιεκτικότητα κυτταρίνης)

• Η λιγνίνη έχει περιοριστική επίδραση. Απομάκρυνση της 
λιγνίνης με χημικό τρόπο προκαλεί την αύξηση της 
ρίκνωσης και της διόγκωσης του ξύλου.

• Μειωμένο ποσοστό λιγνίνης συνεπάγεται αυξημένη 
πυκνότητα  και επομένως μεγαλύτερη ρίκνωση. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ & 
ΔΙΟΓΚΩΣΗ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ & 
ΔΙΟΓΚΩΣΗ

• Ανάπτυξη μηχανικών τάσεων που προκαλούνται: 
(1) από επίδραση εξωτερικών φορτίων
(2) από πρόσληψη υγρασίας.

• Όταν οι μηχανικές τάσεις είναι > από το όριο ελαστικό-
τητας του ξύλου, προκαλείται μόνιμη παραμόρφωση 
των κυττάρων με αποτέλεσμα αύξηση ή μείωση της 
ρίκνωσης και διόγκωσης.

• Ισχυρή πίεση (θλίψη) →  > ρίκνωση από την κανονική
• Ισχυρές τάσεις εφελκυσμού  →  < ρίκνωση από την 

κανονική

6. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ



 Η ρίκνωση και η διόγκωση δεν είναι ίδιες στις τρεις βασικές 
αυξητικές κατευθύνσεις του ξύλου.

 Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις διαστάσεις παρατηρούνται στην 
εφαπτομενική κατεύθυνση (εφαπτομενική ρίκνωση και 
διόγκωση).

 Η ακτινική ρίκνωση και διόγκωση είναι σημαντικά μικρότερη 
(περίπου 40-60%) της εφαπτομενικής.

 Η κατά μήκος του άξονα (αξονική ρίκνωση και διόγκωση) είναι 
αμελητέα στο κανονικής δομής ξύλο, που από πρακτικής άποψης 
δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη.

*Η μέγιστη εφαπτομενική ρίκνωση και διόγκωση για τα ευρωπαϊκά είδη 
ξύλου 6-12%. Η αντίστοιχη ακτινική ρίκνωση είναι περίπου 2,5-7%. Η 
αξονική ρίκνωση είναι μόνον 0,1-0,6%.

ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΔΙΟΓΚΩΣΗ



ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΔΙΟΓΚΩΣΗ



ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΔΙΟΓΚΩΣΗ
***** Συντελεστής  Ανισοτροπίας  (ΣΑ) = Πηλίκο 

Εφαπτομενικής(Ε)/Ακτινική (Α) Ρίκνωση → 1,3 – 2,5 



Ανισοτροπία ρίκνωσης στις τρεις βασικές κατευθύνσεις

ΑξονικήΑκτινικήΕφαπτομενική

Ρίκνωση

Σχέση γωνίας μικροϊνι-
δίων με εφαπτομενική
και αξονική ρίκνωση →



Υπόμνημα
Στρώσεις κυτταρικού 

τοιχώματος ΠΤ (Πρωτ. τοίχωμα) S1 στρώση S2 στρώση S3 στρώση

Γωνία μικροϊνιδίων 500-900 200-300 500-900

Αριθμός υποστρώσεων 4-6 30-150 0-6
Πάχος (μm) 0,23-0,34 0,12-0,35 1,77-3,68 0,10-0,15

Γωνία μικροϊνιδίων στα κυτταρικά τοιχώματα

Αξονική ρίκνωση και διόγκωση πολύ 
μικρή:  ΛΟΓΟΙ :
1. Σχεδόν // διάταξη των 
μικροϊνιδίων στη S₂ στρώση
2. Μεγάλο πάχος  της S₂ στρώσης
3. Ρίκνωση και διόγκωση  κατά 
μήκος των μικροινιδίων : Αμελητέα
4. Η S₂ λόγω του πάχους της 
κυριαρχεί των άλλων 2 στρώσεων S₁ 
και S₃ και συντελεί στη μικρή 
αξονική ρίκνωση 
5. Για τον ίδιο λόγο η S₂ στρώση 
εξηγεί την πολύ μεγαλύτερη 
εγκάρσια (ακτινική ή εφαπτομενική) 
ρίκνωση και διόγκωση

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ (ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΗΣ  Ή 
ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ) ΡΙΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΗΣ & ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΡΙΚΝΩΣΗΣ/ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Συντελεστής Ανισοτροπίας = εφαπτομενική/ ακτινική ρίκνωση
Ο Σ.Α. μικραίνει με την αύξηση της πυκνότητας, δηλαδή βαρύτερα 
ξύλα έχουν μικρότερη ανισοτροπία.
ΑΙΤΙΕΣ (προτεινόμενες θεωρίες): 

1. Περιοριστική επίδραση των ακτίνων στην ακτινική κατεύθυνση.

2. Παρουσία πολυάριθμων βοθρίων στα ακτινικά τοιχώματα των 
τραχεϊδών προκαλεί αποκλίσεις των μικροϊνιδίων.

3. Μεγαλύτερη πυκνότητα του όψιμου ξύλου από το πρώιμο. Οι 
αυξητικοί δακτύλιοι έχουν εφαπτομενική διεύθυνση.

4.Περισσότερη λιγνίνη στα ακτινικά κυτταρικά τοιχώματα

5. > πάχος κυτταρικών τοιχωμάτων στην εφαπτομενική κατεύθυνση



Πολυάριθμα βοθρία στα ακτινικά κυτταρικά τοιχώματα 
των τραχειδών κωνοφόρων ειδών



Μεγαλύτερη πυκνότητα των εφαπτομενικών ζωνών του 
πυκνότερου όψιμου ξύλου σε σχέση με το πρώιμο ξύλο → 

ενισχύει την εφαπτομενική ρίκνωση 



ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΡΙΚΝΩΣΗ / ΔΙΟΓΚΩΣΗ

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ;

Στη διαφορετική διάταξη των μικροϊνιδίων στις τρεις στρώσεις 
του δευτερογενούς κυτταρικού τοιχώματος S1, S2 και S3

Στις στρώσεις S1 και S3 η διεύθυνση των μικροϊνιδίων είναι
σχεδόν κάθετη προς το μήκος του κυττάρου, ενώ στη μεσαία
στρώση S2 είναι σχεδόν παράλληλη με το μήκος του

Κατά την εγκάρσια διόγκωση του ξύλου, η μεσαία στρώση
τείνει να διογκωθεί, αλλά οι δύο άλλες στρώσεις την
εμποδίζουν, λόγω της διαφορετικής διάταξης των μικροϊνιδίων!

Αντίθετα κατά την αξονική κατεύθυνση η μεσαία στρώση δεν διογκώνεται λόγω 
της παραλληλότητας των μικροινιδίων με τον άξονα του κυττάρου, ενώ οι άλλες 
2 στρώσεις τείνουν να διογκωθούν.
*****Και στις 2 περιπτώσεις η ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΙΚΝΩΣΗΣ

Ρίκνωση   * 100

l1 = χλωρή διάσταση (cm)
l2 = ξηρή διάσταση (cm)



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Διόγκωση   * 100

l1 = χλωρή διάσταση (cm)
l2 = ξηρή διάσταση (cm)



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΙΚΝΩΣΗΣ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΙΚΝΩΣΗΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΙΚΝΩΣΗΣ-ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Η βασική αιτία για πολλά σφάλματα που γίνονται σε 
κατασκευές ξύλου και έπιπλα.

Τα σφάλματα αυτά είναι κυρίως:
(1) στρεβλώσεις
(2) ραγαδώσεις άκρων και επιφάνειας
(3) εσωτερικές ραγαδώσεις (κυψελίδωση)
(4) εσωτερικές τάσεις
(5) κατάρρευση (=πλήρης μεταβολή εξωτερικής μορφής)



ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ

 Ανομοιόμορφη κατανομή υγρασίας μέσα στο ξύλο.
 Αδέξιοι χειρισμοί κατά την τεχνητή ξήρανση (απότομη και 

γρήγορη ρίκνωση και διόγκωση).
 Παρουσία ξύλου ακανόνιστης δομής (εφελκυσμογενές,

θλιψιγενές).
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

1. Να γίνεται σωστή φυσική ξήρανση
2. Να εφαρμόζεται το κατάλληλο πρόγραμμα τεχνητής για

κάθε δασοπονικό είδος
3. Να γίνεται σωστή ποιοτική ταξινόμηση κορμοτεμαχίων στο

δάσος και να μην περιλαμβάνονται σοβαρά σφάλματα
στην τεχνική ξυλεία



Πρίση κορμοτεμαχίων – Παραγωγή πριστών – Επιλογή του 
κατάλληλου προγράμματος πρίσης



ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΙΣΗ:
Σωστή και επιμελημένη ξήρανση του ξύλου μέχρι το 
ποσοστό υγρασίας του χώρου στον οποίο πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί σαν κατασκευή, δηλαδή: 
8% περίπου για εσωτερικούς χώρους
12-15% για εξωτερικούς χώρους



ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Εφαπτομενικά 

Ακτινικά→

Εφαπτομενική ρίκνωση 2πλάσια 
ή σχεδόν 2πλάσια της ακτινικής 
για διάφορα δασοπονικά είδη



Σημασία της υγρασίας ισορροπίας
Μεταβολή του σχήματος των εγκάρσιων διατομών  και εμφάνιση σφαλμάτων λόγω 

ανισότροπης ρίκνωσης 

Ακτινική 
σανίδα →

Εφαπτομενικές
σανίδες



Μεταβολή αρχικής κυκλικής διατομής ξύλου σε σχήμα oval λόγω 
μεγαλύτερης εφαπτομενικής ρίκνωσης από την ακτινική

Μεγαλύτερη ρίκνωση κατά την εφαπτομενική κατεύθυνση (βλ. 
έντονα βέλη). Μικρότερη ρίκνωση κατά την ακτινική κατεύθυνση
(βλ. άτονα βέλη)

Εγκάρσια τομή σε σχήμα κύκλου 
μετατρέπεται σε σχήμα oval μετά από 
ρίκνωση λόγω  > εφαπτομενικής
ρίκνωσης                                                     →

Ακτινικά

Εφαπτομενικά

Χλωρό ξύλο Ξηρό ξύλο



Πρίση κορμοτεμαχίων και παραγωγή εφαπτομενικών και ακτινικών σανίδων



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΙΚΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Στρέβλωση: διαφορές εφαπτομενικής και ακτινικής Ρ & Δ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΙΚΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Ραγάδωση: άνιση μεταβολή διαστάσεων στην επιφάνεια και στο 
εσωτερικό ενός ξυλοτεμαχίου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΙΚΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Κατάρρευση, στρέβλωση και εσωτερική ραγάδα: 
αποτελέσματα ακατάλληλης ξήρανσης του ξύλου



ΚΕΛΥΦΩΣΗ: Εξωτερικά δεν 
φαίνεται κάποια ακανονιστία ενώ  
υπάρχουν συσσωρευμένες τάσεις 
στη μάζα του ξύλου. Με επανά-
πριση φαίνεται  το ελάττωμα                  
(κάμψη των 2 μερών αντίστροφα) 
- Ανισοκατανομή υγρασίας



Ραγαδώσεις εξωτερικές

Κυψελίδωση (Εσωτερικές ραγαδώσεις)





ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

 Μηχανική μεταποίηση του ξύλου → Νέα σύνθετα προϊόντα
ξύλου (κόντρα-πλακέ, μοριοπλάκες, ινοπλάκες, χαρτί,
σύνθετη ξυλεία) με περιορισμένη ρίκνωση και διόγκωση
λόγω ανακατανομής της διεύθυνσης των ινών.

 Στα παραπάνω προϊόντα γίνεται μία ανακατανομή της
μάζας του ξύλου ύστερα από μηχανική κατεργασία
(μετατροπή του ξύλου σε τεμαχίδια, παραγωγή
ξυλοφύλλων για αντικολλητά, αποΐνωση των
ξυλοτεμαχιδίων), που ελαττώνει την ανισοτροπία του
τελικού προϊόντος.

 Π.χ. στα αντικολλητά παράγονται με τοποθέτηση των
διαδοχικών ξυλοφύλλων έτσι ώστε να σχηματίζουν ορθή
γωνία



Μοριοπλάκες και  Ινοπλάκες (Επενδεδυμένες και μη) 



Διακοσμητικά ξυλόφυλλα-Αντικολλητά και 
Πηχοπλάκες



Κάλυψη της εξωτερικής ή/και εσωτερικής 
επιφάνειας του ξύλου

Επιφανειακή κάλυψη – Κάλυψη της εξωτερικής ή/και της 
εσωτερικής επιφάνειας

 Επιφανειακή εφαρμογή βερνικιών, ελαιοχρωμάτων
και άλλων επιφανειακών επικαλύψεων.

 Επάλειψη της επιφάνειας του ξύλου με λινέλαιο και
άλλα διεισδυτικά ελαιώδη συντηρητικά και
υδρόφοβες ουσίες, που καλύπτουν και μέρος της
εσωτερικής επιφάνειας και κάνουν το ξύλο
υδρόφοβο.

 ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΥΓΡΑΣΙΑ του
ξύλου αλλά επιβραδύνουν την εναλλαγή υγρασίας
μεταξύ ξύλου και ατμόσφαιρας και εμποδίζουν την
είσοδο υγρού νερού μέσα στο ξύλο.



Επάλειψη με λινέλαιο, υδρόφοβες ουσίες 
και άλλα ελαιώδη συντηρητικά



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΣ ΜΕ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ (PEG) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

● Εισάγονται διάφορες χημικές ουσίες (άλατα, σάκχαρα, παραφίνη, πολυαιθυ-
λενική γλυκόλη-PEG, συνθετικές ρητίνες, κ.ά.) στα κυτταρικά τοιχώματα, οι 
οποίες διατηρούν το ξύλο σε κατάσταση μερικής η ολικής διογκώσεως και 
μειώνουν το μέγεθος των διαστασιακών μεταβολών του ξύλου.

● Η PEG χρησιμοποιείται σε διάφορα μοριακά διαλύματα (συνήθως ΡEG 1000). 
Η εφαρμογή της γίνεται με εμβάπτιση του ξύλου σε υδατικά διαλύματα με 
συγκέντρωση 10-50% ή εφαρμόζεται κενό και πίεση. Ο μηχανισμός είναι να 
εισχωρήσει στα κυτταρικά τοιχώματα , να αντικαταστήσει θέσεις νερού και να 
διατηρήσει το ξύλο σε κατάσταση μερικής/ολικής διογκώσεως.

● Η PEG εφαρμόζεται σε ξυλόγλυπτα, κοντάκια όπλων, δίσκους κορμών 
δέντρων, ξύλινα αρχαιολογικά ευρήματα,όπως π.χ. βυθισμένα πλοία, κ.ά.

● ΄Εχει καλή αποτελεσματικότητα. Πρακτικά εξαλείφει τη ρίκνωση και 
διόγκωση. Επηρεάζει αρνητικά ορισμένες ιδιότητες (π.χ. μηχανική αντοχή), 
επιτρέπει τη συγκόλληση, βαφή, στίλβωση και έχει θετική επίδραση σε άλλες 
ιδιότητες (προσβολή από μύκητες, εύφλεκτο, κ.ά.)



The remains of the 16th century carrack Mary Rose 
undergoing conservation treatment with PEG in the 1980s

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΣ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ PEG)
– ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ PEG ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΘΕΝ ΠΛΟΙΟ

Εφαρμογή σε ξυλόγλυπτα, κοντάκια
όπλων, ναυάγια πλοίων, κ.ά.).



Wood is treated in pools filled with polyethylene glycol at the ARC-Nucleart
Laboratory(Grenoble)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ PEG ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ



ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΞΥΛΟΥ

 Εισαγωγή στο ξύλο υδατοδιαλυτών αλάτων, σακχάρων,
παραφίνης, συνθετικών ρητινών, κ.ά.) στα κυτταρικά τοιχώματα

 Εμποτισμός του ξύλου με υδατοδιαλυτά άλατα (χλωριούχο
νάτριο, χλωριούχο μαγνήσιο θει-κυανικό κάλιο) ή σάκχαρα
(σακχαρόζη). Δρούν όπως και η PEG. Μειονεκτούν: Το ξύλο
εμφανίζεται υγρό σε μεγάλες σχετικές υγρασίες λόγω της
υγροσκοπικότητας των ουσιών αυτών, προκαλούν οξειδώσεις
μεταλλικών στοιχείων.

 Εισαγωγή παραφίνης με ειδική τεχνική στη μάζα διογκωμένου
ξύλου. Μειώνει τη ρίκνωση μέχρι 80%. Δύσκολη η εφαρμογή της
σε ξύλα μεγάλων διαστάσεων. ΄Εχει δυσμενή επίδραση στη
συγκόλληση, στίλβωση, εφαρμογή χρωμάτων, κ.ά.

 Χρησιμοποίηση άλλων υδατοδιαλυτών αλάτων (βορίου,
νατρίου, υδροξειδίου του βαρίου) και εφαρμογή τους με ειδικές
τεχνικές.



ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

 Εισαγωγή συνθετικών ρητινών (θερμοσκληρυνόμενων), κυρίως
φαινόλης-φορμαλδεΰδης (Φ-Φ) και πολυμερισμός τους μέσα
στο ξύλο.

 Η Φ-Φ διογκώνει το ξύλο 25% περισσότερο από το νερό και,
έτσι, τα κυτταρικά τοιχώματα εμποτίζονται ευκολότερα.

 Γίνεται εμποτισμός λεπτών ξυλοφύλλων και μετά αυτά
συγκολλούνται.

 Παράγεται «βελτιωμένο ξύλο»→ξύλο με βελτιωμένες ιδιότητες
→ «Compreg» και «Impreg» (εμπορικές ονομασίες).

 «Compreg» → Εμποτισμός-συγκόλληση με μεγάλη θερμή πίεση
(ελάττωση του πάχους κατά 1/3 ως 1/2).

 «Impreg» → Εμποτισμός-σκλήρυνση της ρητίνης σε κάθε
ξυλόφυλλο- συγκόλληση σε κανονική πίεση.

 Χρήσεις: έλικες μικρών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, λαβές,
μήτρες, σαῒτες υφαντικής, κ.ά.



ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

 Εισαγωγή μονομερών (μεθακρυλικά, βινυλικά,
στυρόλιο, κ.ά.) και πολυμερισμός μέσα στο ξύλο με
θερμότητα ή ατομική ακτινοβολία.

Προϊόντα (εμπορικά ονόματα): «Lignomer», «Wood –
Polymer – Composite» ή WPC.

 Βελτιώνεται η ρίκνωση (μειώνεται σημαντικά) αλλά
βελτιώνονται και άλλες ιδιότητες (π.χ. μηχανική
αντοχή εκτός από την αντοχή σε κρούση, η φυσική
αντοχή, σε ορισμένα είδη η αισθητική εμφάνιση).

 Χρήσεις: Αθλητικά είδη, δάπεδα (παρκέτα),
καλαπόδια, λαβές εργαλείων, σαῒτες υφαντικής, κ.ά.

 Το κόστος υψηλό. Εφαρμογή περιορισμένη



Μείωση διόγκωσης του ξύλου οξιάς μετά από 
εμποτισμό με στυρόλιο



ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Ελάττωση υγροσκοπικότητας
● Μείωση της υγροσκοπικότητας με :
 (1) θερμική επεξεργασία (επίδραση υψηλών θερμοκρασιών-

150-170 ⁰C και πίεσης -π.χ. 6 atm).
-Προκαλείται διάσπαση ημικυτταρινών, ροή λιγνίνης
-Προϊόντα (εμπορικές ονομασίες): «Staypack» με d= 1,30-1,35
g/cm³ και «Staybwood» (με θέρμανση χωρίς αέρα).
-Ελαττώνεται η ρίκνωση, μειώνεται η μηχανική αντοχή

 (2) αντικατάσταση υδροξυλίων με άλλες λιγότερο υγροσκοπικές
(υδρόφοβες) ουσίες, π.χ. με ακετυλικές ομάδες-ακετύλωση→οι
ακετυλικές ομάδες έχουν μεγαλύτερο όγκο→κατάσταση μερικής
διόγκωσης

 (3) Αλληλοκορεσμός υδροξυλίων και μικρότερη διαθεσιμότητα
υδροξυλίων για δεσμούς Η με τα μόρια νερού



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Ρ & Δ
● Μέθοδοι περιορισμού ρίκνωσης και διόγκωσης: εργαστηριακές, 
συχνά δαπανηρές, περιορισμένες εφαρμογές, εκτός από την 
περίπτωση παραγωγής προϊόντων σε μορφή πλάκας
● Απλούστερη μέθοδος: Σωστή και επιμελημένη φυσική ή τεχνητή 
ξήρανση του ξύλου σε επίπεδα υγρασίας του χώρου τοποθέτησης 
του προϊόντος (ισοδύναμη υγρασία):

8-10 % περίπου για εσωτερικούς θερμαινόμουνους χώρους και 12-
15 % για εξωτερικούς χώρους


