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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ΤΑΣΕΙΣ
●Το ΞΥΛΟ ως υλικό είναι:

(α) ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΟ και (β) ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ
●Έχει συνεπώς διαφορετικές µηχανικές αντοχές στις διάφορες
κατευθύνσεις του.

Οι 3 θεμελιώδεις τάσεις που αναπτύσσονται στο ξύλο κάτω από την επίδραση των 
εξωτερικών δυνάμεων είναι: εφελκυσμός, θλίψη και διάτμηση

Η τάση  S/cm² (αντίσταση που 
προβάλει το ξύλο σε εφαρμογή 
εξωτερικής δύναμης) υπολογίζεται 
από τη σχέση : S=P/A →   

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΣΕΩΝ

Οι τρεις θεμελιώδεις τάσεις

ΔΥΝΑΜΗ → κάθε δράση που τείνει να 
κινήσει ένα σώμα  που αδρανεί, ή να 
μεταβάλει  το σχήμα και το μέγεθός του, ή να 
μεταβάλει την ταχύτητα ή τη διεύθυνση 
κινήσεώς του. Σε κάθε επίδραση δύναμης  
αναπτύσσεται μία αντίδραση (τάση).



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ(ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ)

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΘΛΙΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

Δοκίμιο ξύλου
Δοκίμιο ξύλου →

Δοκίμιο ξύλου →



ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ
● Μηχανική αντοχή: η αντίσταση του ξύλου σε εξωτερικές δυνάμεις
που τείνουν να παραμορφώσουν τη μάζα του.
● Μονάδες μέτρησης : Kp/cm2 ή N/mm2 (1 Kp/cm2 = 0,098 N/mm2)

1 Kp (Kilopond) = 9,8 N (Newton), 1 N/mm² = 10,2 Kp/cm²→ Για όλες
τις μηχανικές ιδιότητες
● Για κρούση Kpm/cm² ή J(Joules)/cm²

1 Kpm = 9,8 J (Joules) – 1 Nm = 1 J(Joule
● Για σχίση Kp/cm ή Ν/mm

● Μηχανική αντοχή σε :
1,2,3: Εφελκυσμό, Θλίψη, Διάτμηση

(οι 3 θεμελιώδεις τάσεις)
4. Κάμψη
5. Σχίση
6. Κρούση
7. Σκληρότητα
8. Στρέψη

Newton: Oρίζεται ως η
δύναμη που πρέπει να
ασκηθεί σε σώμα μάζας ενός
κιλού (1 Κg) για να
επιταχυνθεί κατά ένα μέτρο
ανά δευτερόλεπτο εις το
τετράγωνο (1 m·s-2).

Pa: To πασκάλ ορίζεται ως η
δύναμη μεγέθους 1Ν που
εφαρμόζεται σε επιφάνεια
ίση με ένα τετραγωνικό μέτρο
- (1 Ν/m² = 1 Pa (Pascal)



ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ

ΘΛΙΨΗ

ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΑΜΨΗ

ΣΧΙΣΗ

ΣΤΡΕΨΗ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

● Mε την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, το ξύλο τείνει να 
μεταβάλλει σχήμα και μέγεθος → παραμόρφωση (σε cm) :      Δ =
L x δ  ή  δ = Δ / L, όπου Δ = ολική παραμόρφωση (cm), L = αρχικό 
μήκος του σώματος (cm), δ = παραμόρφωση ανά μονάδα μήκους 
ή μονάδα παραμορφώσεως (cm/cm)

●Η παραμόρφωση μετριέται σε cm και διακρίνεται σε ολική 
παραμόρφωση και σε παραμόρφωση  ανά μονάδα μήκους:    ↓

● Στον ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ οι δυνάμεις που ασκούνται τείνουν να επιμηκύνουν 
το σώμα

● Στη ΘΛΙΨΗ οι δυνάμεις που ασκούνται τείνουν να επιβραχύνουν το 
σώμα

● Στη ΔΙΑΤΜΗΣΗ οι δυνάμεις που ασκούνται τείνουν να προκαλέσουν 
ολίσθηση ενός μέρους του φορτιζόμενου ξύλου σε παράπλευρο τμήμα 
του ίδιου σώματος



ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ



Σχέση τάσης – παραμόρφωσης (Νόμος του Hooke)
Ελαστικά – Πλαστικά – Ελαστικοπλαστικά σώματα

(Το ξύλο είναι ελαστικοπλαστικό σώμα)

Eυθύγραμμη σχέση 

ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ

ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ

ΞΗΡΟ ΞΥΛΟ

ΞΗΡΟ ΞΥΛΟ



Διαγράμματα τάσεως - παραμορφώσεως

Πλαστική περιοχή

΄Οριο ελαστικότητας

΄Οριο ελαστικότητας

Πλαστική περιοχή

Ελαστική περιοχή

Ελαστική περιοχή

Μέγιστο φορτίο

Παραμόρφωση

Αυξανόμενη παραμόρφωση

Μέγιστη αντοχή

Θραύση
Φορτίο

Ελαστική ζώνη

Φορτίο



Σχέση μεταξύ τάσεως και παραμορφώσεως
● Η σχέση μεταξύ τάσεως και παραμορφώσεως καθορίζει το ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-
ΜΕ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΟ YOUNG, MODULUS OF ELASTICITY) και 
υπολογίζεται από τη σχέση: ΜE=S/δ → ΜΕ (Μέτρο ελαστικότητας , Kp/cm²) = S (τάση 
ανά μονάδα επιφάνειας , Kp/cm²) / δ (μονάδα παραμορφώσεως, cm/cm). 
Μεγαλύτερο ΜΕ → περισσότερο δύσκαμπτο ξύλο

● Ελαστικότητα: → Η ιδιότητα ενός σώματος  Το σώμα που επανέρχεται στην αρχική 
του κατάσταση (αρχικό σχήμα και μέγεθος) όταν πάψει να εφαρμόζεται η δύναμη επ’ 
αυτού

● Ελαστικό σώμα : Το σώμα που επανέρχεται στις αρχικές του διαστάσεις όταν 
απομακρύνεται το φορτίο που προκαλεί την αντίστοιχη τάση και παραμόρφωση

● Πλαστικό σώμα : Το σώμα που δεν επανέρχεται στις αρχικές του διαστάσεις (ή 
επανέρχεται μερικώς) όταν απομακρύνεται το φορτίο που προκαλεί την αντίστοιχη 
τάση και παραμόρφωση και διατηρεί την παραμόρφωση που υφίσταται.

● Ιδανικά ελαστικά και πλαστικά σώματα δεν υπάρχουν.

● Το ξύλο είναι ελαστικό σώμα μέχρι το όριο ελαστικότητας (ΟΕ) και από εκεί και πέρα
συμπεριφέρεται ως πλαστικό υλικό 



Εφελκυσμός (tension) είναι μία από τις δύο μονοαξονικές
εντατικές καταστάσεις ενός παραμορφώσιμου στερεού 
σώματος. Η άλλη είναι η θλίψη. Όπως βλέπουμε στο πάνω 
σχήμα κατά τον εφελκυσμό δύο αντίθετης φοράς δυνάμεις 
ασκούνται στο σώμα, οι οποίες τείνουν να το επιμηκύνουν.
Η ισορροπία δυνάμεων είναι μηδέν:

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ



Εφελκυσμός: παράδειγμα 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

Αξονικός εφελκυσµός (α)
& Εγκάρσιος Εφελκυσµός(β)

Συγκράτηση δοκιμίων ξύλου για μέτρηση του 
αξονικού εφελκυσμού

↓



ΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ- ΔΟΚΙΜΕΣ

ΘΛΙΨΗ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ

ΘΛΙΨΗ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ



ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ – ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΤΥΠΟΙ ΘΡΑΥΣΕΩΣ 



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ
• Το ξύλο έχει αντοχή σε αξονικό εφελκυσµό 30-50 φορές

µεγαλύτερη από την αντοχή του σε εγκάρσιο εφελκυσµό.
• Η αντοχή σε αξονικό εφελκυσµό του ξύλου κυµαίνεται

από 500 - 1600 Kp/cm2 περίπου (= 50-160 Ν/mm²). Η 
αντοχή του ξύλου σε εγκάρσιο εφελκυσµό κυµαίνεται
από 10-70 Kp/cm2 (= 1-7 Ν/mm²).

• Μεμονωμένα κύτταρα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό (2.000-13.000 Kp/cm2) 
αλυσίδες κυτταρίνης θεωρητικά 75.000 Kp/cm2 !!!

• Στην πράξη σε κατασκευές ξύλου, οι τάσεις
εφελκυσµού αναπτύσσονται µαζί µε τις τάσεις
διάτµησης, στις οποίες το ξύλο παρουσιάζει µειωµένη
αντοχή.

• Αποφεύγουμε τάσεις εγκάρσια με τις ίνες



H μεγάλη αντοχή του ξύλου σε αξονικό εφελκυσμό οφείλεται στη γωνία μικροινιδίων
στην S₂ στρώση, όπου αυτά είναι σχεδόν // με τον άξονα του κυττάρου (// με τον 

κατακόρυφο άξονα του δέντρου ή // με το μήκος της δοκού)

ΣΧΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ S₂ ΣΤΡΩΣΕΩΣ



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

● Η αντοχή σε αξονικό εφελκυσµό του 
ξύλου προσδιορίζεται από τη βασική 
σχέση:

S = P/A , 
όπου 

S = τάση σε αξονικό (ή εγκάρσιο) 
εφελκυσμό (Kp/cm²)
P = μέγιστο φορτίο (Kp)
A = ελάχιστη διατομή του δείγματος 
(cm²)



Θλίψη (compresssion): ονομάζεται ο τρόπος φόρτισης κατά τον
οποίο σε ένα σώμα ασκούνται δυνάμεις αντίθετης φοράς που
τείνουν να το συμπιέσουν.

MHXANIKH ANTOXH ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

Η θλίψη είναι μία από 
τις δύο μοναξονικές

εντατικές καταστάσεις 
ενός παραμορφώσιμου

στερεού σώματος.

Δοκιμή σε αξονική θλίψη



Αξονική θλίψη Εγκάρσια θλίψη

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ



Δοκιμές σε αξονική και πλευρική θλίψη και τύποι θραύσεως σε αξονική θλίψη
ΘΛΙΨΗ (ΑΞΟΝΙΚΗ, ΕΓΚΑΡΣΙΑ)

Τύποι θραύσεως σε αξονική θλίψη

ΘΛΙΨΗ // ΘΛΙΨΗ  ┴



(1) Static bending (modulus of rupture). (2) Crushing strength (compression parallel 
to grain). (3) Resistance to splitting (tension perpendicular to grain). 

Failure types of nonbuckling clear wood in compression parallel to grain: (a) crushing, (b) 
wedge splitting, (c) shearing, (d) splitting, (e) crushing, (f) end rolling

Δοκιμές σε αξονική και πλευρική θλίψη και τύποι θραύσεως σε 
αξονική θλίψη

ΘΛΙΨΗ (ΑΞΟΝΙΚΗ, ΕΓΚΑΡΣΙΑ)

ΘΛΙΨΗ

Στατική κάμψη
ΣΧΙΣΗ

ΘΛΙΨΗ
αξονική

ΘΛΙΨΗ
εγκάρσια

τύποι θραύσεως σε αξονική θλίψη



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
• Η αντοχή του ξύλου σε αξονική θλίψη είναι 10-15 φορές µεγαλύτερη σε

σχέση µε την εγκάρσια θλίψη.
• Η αξονική θλίψη κυµαίνεται από 250-950 Kp/cm2 (= 25-95 Ν/mm²). και η 

εγκάρσια µεταξύ 10-200 Kp/cm2 (= 1-20 Ν/mm²).
• Υποχώρηση του ξύλου σε αξονική θλίψη: θραύση μεσοκυττάριων 

στρώσεων, σχίση ή διάτμηση // με τις ίνες, κάμψη κυττάρων ή 
αναδίπλωση και θραύση κυτταρικών τοιχωμάτων, σε γωνία 40-60⁰. 
Ορισμένα είδη κάνουν χαρακτηριστικό θόρυβο πριν από την 
υποχώρηση του ξύλου.

• Υποχώρηση του ξύλου σε εγκάρσια θλίψη: Παραμόρφωση της διατομής 
των κυττάρων, ελάττωση του μεγέθους η εξαφάνιση των κυτταρικών 
κοιλοτήτων. Το ξύλο δεν υποχωρεί σε εγκάρσια θλίψη αλλά αυξάνεται 
τοπικά  η πυκνότητά του.

• Σε κατασκευές ξύλου με φορτίσεις του ξύλου σε αξονική θλίψη έχει
σηµασία η σχέση µήκους / διαµέτρου του υποστηρίγµατος (΄Οταν η 
σχέση < 11:1→ η αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του ξύλου σε 
αξονική θλίψη. Όταν > 11:1 εξαρτάται από τη δυσκαμψία (ΜΕ)).



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
• Η αντοχή του ξύλου σε αξονική θλίψη είναι 10-15 φορές

µεγαλύτερη σε σχέση µε την εγκάρσια θλίψη.

• Η αξονική θλίψη κυµαίνεται από 250-950 Kp/cm2και η 
εγκάρσια µεταξύ 10-200 Kp/cm2 

• Υποχώρηση του ξύλου σε αξονική θλίψη: αναδίπλωση ή / 
και κατάρρευση κυτταρικών τοιχωμάτων. Χαρακτηριστικός 
θόρυβος πριν την υποχώρηση του ξύλου.

• Το ξύλο δεν υποχωρεί σε εγκάρσια θλίψη μόνο αυξάνεται η 
πυκνότητά του (τάση σε όλη επιφάνεια vs σε σημείο)

• Σε κατασκευές ξύλου με φορτίσεις του ξύλου σε αξονική
θλίψη έχει σηµασία η σχέση µήκους / διαµέτρου του
υποστηρίγµατος (δοκάρια 11:1).





∆υνάµεις τείνουν να προκαλέσουν
ολίσθηση µέρους του σώµατος 
που φορτίζεται, σε παράπλευρο
µέρος του ίδιου σώµατος

∆οκίµια ξύλου σε τάσεις διάτµησης

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

applying shearing force across the end grain
ΑΞΟΝΙΚΗ (πάνω) ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ (κάτω)ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

applying shearing force // to the end 
grain ΕΓΚΑΡΣΙΑ (πάνω) ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ (κάτω)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ



Shearing force being applied across the 
grain - Διάτμηση κάθετα με τις ίνες

Shearing force being applied parallel to the grain
Διάτμηση // με τις ίνες

Επιφάνειες θραύσης σε δοκιμή 
διάτμησης // με τις ίνες

Δείγματα ξύλου για δοκιμή σε διάτμηση

MHXANIKH ANTOXH ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ (ΑΞΟΝΙΚΗ, ΕΓΚΑΡΣΙΑ)



• Όταν ξύλινα µέλη φορτίζονται σε αξονική θλίψη ή στατική
κάµψη, τότε αναπτύσσονται και τάσεις αξονικής διάτµησης.

• Η αξονική διάτµηση του ξύλου κυµαίνεται από 50-200
Kp/cm2.

• Εγκάρσια διάτμηση → 3-4 φορές μεγαλύτερη της αξονικής
• Η αντοχή σε αξονική διάτµηση έχει µεγαλύτερη πρακτική

σηµασία, διότι µε την επίδραση δυνάμεων, το ξύλο τις
περισσότερες φορές υποχωρεί πρώτα µε αυτόν τον τρόπο.

• Κυλιόμενη διάτμηση (τάσεις κυλιόμενης διάτμησης μπορούν 
να προέλθουν από φορτία σε εγκάρσια διεύθυνση και 
προκαλούν (σπάνια) «κύλιση» των ινών σε αξονικό επίπεδο. 

• Λοξή διάτμηση (σχηματίζονται λοξά επίπεδα ολισθήσεως 
κατά την φόρτιση σε αξονικό εφελκυσμό ή θλίψη).

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ



Παράδειγμα διάτμησης

Στον εφελκυσμό (ή την θλίψη) και 
την κάμψη αναπτύσσονται κυρίως 
ορθές τάσεις (κάθετες στις 
διατομές). 

Στη διάτμηση και τη στρέψη (τ)
αναπτύσσονται κυρίως 
διατμητικές τάσεις (παράλληλες 
στις διατομές). 



● Η αντοχή σε κάµψη, και ειδικότερα σε στατική κάµψη, είναι η
σπουδαιότερη µηχανική ιδιότητα του ξύλου. 
● Στις περισσότερες κατασκευές, το ξύλο υποβάλλεται σε φορτίσεις 
που προκαλούν κάμψη

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ

↑ Υποστήριγμα ↑ Υποστήριγμα

Φορτίο (Δύναμη)

Φορτίο (Δύναμη)





Δοκιμή σε στατική κάμψη σε μηχανή αντοχής του ξύλου

ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

↑ Δοκίμιο ξύλου

↑ ΄Ενδειξη φορτίου

↑ Η/Υ και αυτόματος
καταγραφέας



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ

Δοκίμιο ξύλου

Διεύθυνση εφαρμογής φορτίου

+ Τάσεις θλίψης

- Τάσεις εφελκυσμού

Στο μέσο(Ν): Τάσεις 
διάτμησης



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ

Είδη θραύσεως σε στατική κάμψη

Απόσταση μεταξύ υποστηριγμάτων

Βέλος κάμψεως

Φορτίο
Φορτίο

Δοκίμιο ξύλου

Φορτίο

Δοκίμιο ξύλου



ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ





Διαγράμματα τάσεως - παραμορφώσεως

Μέτρο θραύσεως

Μέτρο θραύσεως

Μ. αντοχή σε θλίψη

Μ. αντοχή σε θλίψη

Μηχανική
αντοχή



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ

.

• Η αντοχή σε κάµψη εκφράζεται µε το µέτρο θραύσεως
(ΜΘ) που δείχνει τις µέγιστες τάσεις των ινών των 
εξωτερικών πλευρών του ξύλου.

• Το ΜΘ του ξύλου γενικά κυµαίνεται µεταξύ 600-1600
Kp/cm2.

• Η αντοχή σε στατική κάµψη είναι περίπου όμοια με την 
αντοχή σε αξονικό εφελκυσµό.

• Το ξύλο στις περισσότερες κατασκευές που συναντάµε γύρω
µας φορτίζεται κυρίως µε δυνάµεις που προκαλούν κάµψη.

• Το ξύλο δεν υπερτερεί σε αντοχή σε κάμψη σε σύγκριση με 
μέταλλα. Υπερτερεί σε σύγκριση με μη μεταλλικά υλικά.  
***΄Εχει, επίσης, το πλεονέκτημα της ελαστικότητας και 
ευνοϊκότερης σχέσης αντοχής και βάρους.***



ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΙΝΩΝ →

ΜΕ  →

ΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ →



ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΓΟ  →





ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ

• Η αντοχή σε κρούση αναφέρεται σε απότοµη (δυναµική)
φόρτιση και έχει σηµασία για ορισµένες χρήσεις του ξύλου.

• Σε κατασκευές όπως π.χ. λαβές (στειλιάρια) εργαλείων,
αθλητικά είδη, κιβώτια συσκευασίας, κλίμακες (σκάλες), το
ξύλο πρέπει να παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή σε κρούση

• ***Μεγαλύτερη η αντοχή του ξύλου σε δυναμικές φορτίσεις
απ΄ότι σε στατικές.***

• Παράδειγµα: Μία ξύλινη δοκός µπορεί να αντέξει περίπου
διπλάσιο φορτίο σε δυναµική φόρτιση από ότι σε στατική.



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΚΡΟΥΣΗ

Δοκίμιο ξύλου

Μηχανή μέτρησης 
αντοχής σε κρούση



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Το ξύλο έχει µεγαλύτερη ελαστικότητα από άλλα υλικά, 
δηλαδή κάµπτεται περισσότερο κάτω από ορισµένο 
φορτίο.

• Η ελαστικότητα µετριέται συνήθως µε το µέτρο
ελαστικότητας (ΜΕ), που προσδιορίζεται από στατικές ή 
δυναµικές δοκιµές αντοχής.

• Στην αξονική διεύθυνση το ΜΕ κυµαίνεται µεταξύ 25.000-
170.000 Kp/cm2. 

• Το ΜΕ στην εγκάρσια διεύθυνση είναι µόνον 3.000-6.000 
Kp/cm2.

• Το µέτρο ελαστικότητας συνήθως προσδιορίζεται από 
δοκιµές στατικής κάµψης.

.



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

• Σκληρότητα του ξύλου είναι η αντίστασή του στην είσοδο
ξένων σωµάτων (λ.χ. µεταλλικής σφαίρας) στη µάζα του.
Άµεση εφαρµογή σε ορισµένες χρήσεις του ξύλου, όπως
π.χ. παρκέτα, πατώµατα, αθλητικά είδη.

• Η ευκολία κατεργασίας του ξύλου εξαρτάται άµεσα από τη 
σκληρότητά του (λ.χ. πρίση). Τα ελληνικά είδη ξύλου
διαχωρίζονται σε:
σκληρά (ελιά, ακακία, δρυς, πουρνάρι, φτελιά, φράξος, 
πλατάνι, οξιά)
µέτρια (πεύκα, κέδρος, καρυδιά) και
µαλακά (λεύκη, ιτιά, φλαµουριά)



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
(Μέτρο της αντίστασης του ξύλου στην είσοδο ξένων σωμάτων στη 

μάζα του)

Αξονική σκληρότητα & Εγκάρσια
σκληρότητα



ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Φελλός

Πεύκη

Οξιά

Δρυς



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΗ

Αντοχή σε σχίση: όταν οι εξωτερικές δυνάµεις
δρουν πάνω στο ξύλο µε µορφή σφήνας.

ΔΟΚΙΜΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΣΧΙΣΗΣΔΟΚΙΜΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΧΙΣΗΣ



ΣΧΙΣΗ (ΑΞΟΝΙΚΗ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ)



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ



ΔΙΑΤΡΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ



ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



Οι μηχανικές ιδιότητες του ξύλου επηρεάζονται από:
1. Υγρασία (Η μηχανική αντοχή αυξάνεται όσο μειώνεται η 

υγρασία – σε επίπεδα υγρασίας 0-30%)

2. Πυκνότητα ( Ο καλύτερος δείκτης μηχανικής αντοχής –
Αυξανόμενης της πυκνότητας αυξάνεται η μηχανική αντοχή)

3. Θερμοκρασία (Η μηχανική αντοχή μειώνεται με αύξηση της 
θερμοκρασίας)

4. Διάρκεια φόρτισης (ελαττώνεται με τη διάρκεια φόρτισης)

5. Ελαττώματα ξύλου (Ρόζοι, αποκλίσεις από την ευθυίνια, ραγάδες, 

θλιψιγενές και εφελκυσμογενές ξύλο, σήψη και αλλοιώσεις δομής) -

Μειώνουν τη μηχανική αντοχή ανάλογα με το βαθμό 
σοβαρότητας του σφάλματος

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ



1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ 

3. ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

2. ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ

ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Σχέσεις πυκνότητας και μηχανικής αντοχής σε στατική κάμψη
(1), αξονική θλίψη (2) και σκληρότητα (3)  



ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 12% Π.Υ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΜΕ



ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ)

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΑΜΨΗ



ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΜΕ) ΣΕ ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

ΚΩΝΟΦΟΡΑ
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΜΕ



ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ, ΜΕ, 
ΘΛΙΨΗ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΜΕ, ΘΛΙΨΗ) ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΜΕ
ΘΛΙΨΗ



ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΞΥΛΟΥ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ





ΣΧΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

1,25 < n < 2,50



Επίδραση της υγρασίας στην αντοχή σε αξονική θλίψη οξιάς. Η αντοχή 
ελαττώνεται όσο αυξάνεται η υγρασία μέχρι το σημείο ινοκόρου.

ΥΓΡΑΣΙΑ



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (ΘΛΙΨΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΑΜΨΗ – ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΘΡΑΥΣΕΩΣ)

ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ





ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (ΘΛΙΨΗ)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ, %

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

%



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ, ΘΛΙΨΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΑΜΨΗ,  ΔΙΑΤΜΗΣΗ,  ΣΧΙΣΗ, ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ)



Εξέλιξη της αντοχής σε εγκάρσια θλίψη με την επίδραση θερμοκρασίας       
σε συσχέτιση με την υγρασία του ξύλου. 
(Βάση σύγκρισης η αντοχή στους 20οC).

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ 0% ΚΑΙ 12%



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ

*

*
*

*



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΟΖΩΝ



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΕΨΟΙΝΙΑΣ



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΗ

• Το ξύλο έχει πολύ µικρή αξονική αντοχή σε σχίση. Κυµαίνεται
µεταξύ 3-10 Kp/cm2, είναι δηλ. πολύ χαµηλή.

• Πλεονέκτηµα για ορισµένες χρήσεις (π.χ. σχίσιµο καυσόξυλου
µε τσεκούρι). Σοβαρό µειονέκτηµά του (π.χ. σχίσιµο σανιδιού
σε κατασκευές µετά από κάρφωµα ή βίδωµα).

• Η αντοχή σε σχίση είναι ιδιότητα ανάλογη µε την αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό.

• Τα κωνοφόρα και τα ελαφρά πλατύφυλλα παρουσιάζουν
µικρή αντοχή σε σχίση σε σχέση µε τα βαρύτερα πλατύφυλλα.

• Στην εγκάρσια επιφάνεια και σε ακτινική κατεύθυνση η σχίση
είναι ˂ από ότι όταν η δύναμη εφαρμόζεται σε εφαπτομενική
κατεύθυνση



ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Δείγματα ξύλου κανονικής δομής και χωρίς σφάλματα από τμήματα

του κορμού του δέντρου.

2. Προετοιμασία των δειγμάτων σε πρισματικά σχήματα με ακριβείς

ακτινικές και εφαπτομενικές επιφάνειες.

3. Τοποθέτηση δειγμάτων σε ειδικές μηχανές φόρτισης όπου το

φορτίο εφαρμόζεται κατάλληλα πάνω στο δείγμα.

4. Η υγρασία του ξύλου κατά τη στιγμή της δοκιμής συνήθως

είναι 12%.

5. Οι προδιαγραφές διαστάσεων των δειγμάτων διαφέρουν για κάθε

χώρα (συνήθως 2x2 και 5x5).











ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

↓  
Μέση εργαστηριακή τιμή (ΜΕΤ)

↓
Βασική τάση (ΒΤ)

↓
Επιτρεπόμενη τάση (ΕΤ)



Προσδιορισμός τιμών μηχανικών ιδιοτήτων

Μέση εργαστηριακή τιμή (ΜΕΤ)
► ο μέσος όρος από το σύνολο των τιμών μιας ιδιότητας που
προκύπτει στο εργαστήριο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει
στην πράξη.
Βασική τάση (ΒΤ)
► η τάση που προσδιορίζεται από τη διόρθωση των εργαστηριακών
τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων με βάση: α) τη μεταβλητότητα της
μηχανικής αντοχής του ξύλου, β) την επίδραση της διάρκειας
φόρτισης, γ) τη δυνατότητα τυχαίας υπερφόρτισης και δ) την
εμπειρία για τη συμπεριφορά ενός είδους ξύλου.
Επιτρεπόμενη τάση (ΕΤ)
► η τάση που προσδιορίζεται από τη διόρθωση των βασικών
τάσεων λόγω: α) ποιότητας ξύλου και β) δύσκολων συνθηκών
χρησιμοποίησης του ξύλου.



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ



ΒΤ = Βασική τάση
ΤΑ = τυπική απόκλιση
ΣΑ = συντελεστής ασφαλείας (=2,5 για τις περισσότερες
ιδιότητες)
ΕΤ = Επιτρεπόμενη τάση







4
1__

3
1)*33,2( ή

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ

Στη συνέχεια, οι βασικές τάσεις (ΒΤ) μειώνονται, συνήθως,
κατά ¼ λόγω των συνθηκών χρήσης και κατά 1/3 λόγω της
ποιότητας του ξύλου. Έτσι προκύπτουν οι επιτρεπόμενες τάσεις
(ΕΤ).









ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ





ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΞΥΛΟΥ
Είδος ξύλου ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ

Αξονικός Εγκάρσιος
ΘΛΙΨΗ

Αξονική Εγκάρσια
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΜΨΗ
ΜΘ ΜΕ

Ελάτη - 17 369 - 939 -

Ερυθρελάτη 857 15 331 42 610 93.000

Πεύκη, µαύρη 1.040 20 398 - 1.049 120.000

Πεύκη, δασική 1.040 30 550 77 1.000 120.000

Κυπαρίσσι - - 540 - 550 -

Καρυδιά 1.000 36 720 120 1.470 125.000

Λεύκη 1.108 28 477 27 783 109.000

Οξιά 1.331 36 475 81 1.065 134.000

Καστανιά 1.350 - 500 - 770 90.000

∆ρυς 1.282 31 474 71 993 123.500

Φτελιά 800 40 560 100 890 110.000

Σφενδάµι 820 35 580 150 1.120 94.000

Φράξος 1.650 70 520 110 1.200 134.000


