
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗΣ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Δρ. Πέτρος Τσιώρας



ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (Αποκλίσεις από την τυπική εξωτερική μορφή) 

Α. Κλίση κορμού Β, Γ. Κάμψη Δ. Γονατοειδής βάση 
Ε. Διχάλωση

Ζ. Έντονη κωνικομορφία
Η. Διόγκωση 

βάσεως







Αριστερά: Τύποι εγκάρσιων διατομών δένδρων και πρέμνων λεύκης 

(1,2. Ελλειψοειδής, 3. Ωοειδής, 4. Διπλοταφοειδής, 5. Κυκλοειδής ακανόνιστος, 

6. Κυκλικός). Δεξιά: Τύποι εγκάρσιας διατομής του κορμού μιας λεύκης σε διάφορα ύψη 

(1 έως 8) από το έδαφος. Διακρίνεται υγρό (μαύρο) εγκάρδιο

Αριστερά: Έντονη κωνικομορφία. 

Δεξιά: Καμπύλο κορμοτεμάχιο
από κάμψη κορμού.



Κυματοειδής διατομή (Γαύρος)

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
• Μεγάλη φθορά
• Μικρότερη μηχανική 

αντοχή
• Συνήθως ξύλο 

ακανόνιστης δομής
• Δυσμενής επίδραση 

στις ιδιότητες
• Στρέβλωση





Α Β

Γ
Δ

Οδοντωτοί δακτύλιοι (Α, Β) σε ερυθρελάτη, εκκεντρότητα (Γ) και διπυρήνωση (Δ) 





Α ΔΓΒ

Ε ΘΗΖ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Σφάλματα ξύλου σε ελάτη: Α: Κλαδοβρίθεια σε δέντρο που δεν υπέστη τεχνητή κλάδευση. Β, Γ: Ρόζοι. Δ: Στρεψοΐνια
και επιφανειακές ραγαδώσεις σε κορμοτεμάχιο ελάτης λόγω επιφανειακής ξήρανσης μετά την αποφλοίωση, Ε:
Αποκλίσεις κορμών από την τυπική κατακόρυφη θέση. Ζ: Δημιουργία πολυελαίου στη βάση του δέντρου. Η:
Διχάλωση που προκαλεί διπυρήνωση. Θ: Διπυρήνωση σε εγκάρσια τομή λόγω διχάλωσης.



ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Ν ΠΟΞ

Ι ΜΛΚ

Σφάλματα ξύλου: Ι. Ερυθρό εγκάρδιο σε ξύλο οξιάς. Κ. Ερυθρό εγκάρδιο ακανόνιστης διατομής και σήψη σε ξύλο οξιάς.
Λ, Μ: Εφελκυσμογενές ξύλο και εκκεντρότητα σε ξύλο οξιάς. Ν: Θλιψιγενές ξύλο σε ελάτη. Ξ: Περιφερειακή ραγάδα σε
καστανιά. Ο: Ραγάδα σε ξύλο λεύκης μετά τη ρίψη. Π: Υγρό εγκάρδιο ελάτης.



ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 
(Κωνικομορφία, στρεβλότητα, 

ρόζοι)









ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΡΡΟΖΟΥ ΞΥΛΟΥ 
ΜΕ ΚΛΑΔΕΥΣΗ 
ΙΣΤΑΜΜΕΝΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ



Α1 Α2

Β1 Β2

Γ Δ

Παραγωγή κορμοξύλου με ρόζους (Α1, Α2) και άρροζου ξύλου μετά από κλάδευση
(Β1, Β2) - βλ. βέλη . Γ,Δ: Κορμοτεμάχιο χωρίς ρόζους (οξιά) (Γ) ή με μικρούς και

λίγους ρόζους (ελάτη)



Α Β Γ
Δ

Ζ ΗΕ

Πάνω: Σπειροειδής διάταξη 

φλοιού σε στρεψόϊνα δέντρα (Α, 

Β, Γ, Δ). Αριστερόστροφη (Β, Γ, 

Ε) και δεξιόστροφη (Α, Ζ) 

στρεψοΐνια. Η. Ευθύϊνος κορμός 

δένδρου. Δεξιά: Μεταβολές στο 

βαθμό στρεψοΐνιας

Στρεψοΐνια: Σπειροειδής διάταξη των κυττάρων γύρω από τον άξονα του 

δέντρου



Μεταβολή βαθμού και φοράς στρεψοΐνιας κατά την ακτινική κατεύθυνση σε
κορμούς ερυθρελάτης, ηλικίας 135 ετών





Ι
ΙΙ

Μέτρηση απλής στρεψοΐνιας σε πριστά τεμάχια (Α, Γ) και σε αποφλοιωμένο κορμοτεμάχιο
(Β) με το μέγεθος της γωνίας θ (Α, Β) ή με χρησιμοποίηση μονάδας αποκλίσεως (Γ)  (ΙΙ): 
Απλή (Α) και συνδυασμένη (Β) στρεψοΐνια και τρόπος μέτρησής τους. Στη συνδυασμένη 
στρεψοΐνια τα τμήματα α-b, c-d και g-h παριστούν τις αποκλίσεις μιας πλευράς, της 
προσκείμενης πλευράς και το συνδυασμό των δύο, αντίστοιχα 



Μεταβλητότητα στρεψοΐνιας δέκα δένδρων δρυός σε σχέση με την απόσταση από
την εντεριώνη και σε ύψος 2 m από τη βάση



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

● ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
-Αύξηση ποσοστού φθοράς ή και αχρήστευση του παραγόμενου ξύλου από 

τεχνικής πλευράς
-Χειροτέρευση ιδιοτήτων
-Εμφάνιση δευτερογενών σφαλμάτων (στρέβλωση, ραγάδωση) μετά από 

πρίση
-Πιθανότητα να εμφανίζει ξύλο ακανόνιστης δομής που θεωρείται επίσης 

σοβαρό σφάλμα

● ΣΤΡΕΨΟЇΝΙΑΣ (σημαντικό ελάττωμα)
-Μείωση της μηχανικής αντοχής
-Ευνοούνται τα δευτερογενή σφάλματα στρέβλωση και ραγάδωση του ξύλου 

και των προϊόντων ξύλου
-Δυσχεραίνει τη μηχανική κατεργασία του ξύλου
-Οι στρεψόϊνοι στύλοι ΟΤΕ και ΔΕΗ παρουσιάζουν τάση περιστροφής σε 

συνδυασμό με τις αυξομειώσεις της υγρασίας του ξύλου (στύλοι με στρεψοῒνια
πάνω από 8 μοίρες απορρίπτονται)



Η
Θ

ΞΥΛΟ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣ (ΘΛΙΨΙΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΓΕΝΕΣ ΞΥΛΟ)

ΚΩΝΟΦΟΡΟ
ΚΩΝΟΦΟΡΟ

Εμφάνιση ισχυρής 
στρέβλωσης πριστού
τεμαχίου λόγω ξύλου
ακανόνιστης δομής

Κεκλιμένος
κορμός στη
Βάση του 
δέντρου





Α Β
Δ

Ε

Μακροσκοπική εμφάνιση κανονικής δομής (Α,Β) και ακανόνιστης δομής  (Γ,Δ) ξύλο και 

μικροσκοπικά ή υπο-μικροσκοπικά χαρακτηριστικά (σε SEM) του θλιψιγενούς ξύλου (Ε,Ζ,Η) σε 

κωνοφόρα. Ε. Εγκάρσια τομή με κανονική δομή με πρώϊμο και όψιμο ξύλο. Ζ,Η:. Εγκάρσια τομή 

θλιψιγενούς ξύλου (ΘΞ), όπου φαίνονται οι τραχεΐδες με παχειά κυτταρικά τοιχώματα και με κυκλική 

ή ελλειψοειδή διατομή, οι μεσοκυττάριοι χώροι και οι μικρο-ραγαδώσεις στα κυτταρικά τοιχώματα. 

Ε Ζ
Η

Γ

Ξύλο ακανόνιστης δομής (θλιψιγενές ξύλο) σε κωνοφόρα είδη

Μεσοκυττάριος
χώρος             →

Μικροραγαδώσεις→



Εμφάνιση σε απλό μικροσκόπιο (Α, Β, Γ) και σε στερεοσκοπικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο-
SEM (Δ, E, Z) θλιψιγενούς ξύλου σε εγκάρσια (Β, Ε, Ζ) και εφαπτομενική τομή (Γ) σε
σύγκριση με ξύλο κανονικής δομής σε εγκάρσια τομή (Α, Δ). Παρατήρησε τις σχεδόν
κυκλικής διατομής τραχεΐδες (Β, Ε, Ζ), μικροραγαδώσεις κυτταρικών τοιχωμάτων (Γ, Ζ), 
μεσοκυττάριους χώρους (Β, Ε) και πάχος κυτταρικών τοιχωμάτων (Β, Ε, Ζ) στο θλιψιγενές
ξύλο. Δ, Ε, Ζ. Ξύλο πεύκης





Τύποι θλιψιγενούς ξύλου σε εγκάρσιες διατομές κορμών δέντρων ελάτης στο πανεπιστημιακό 

δάσος Περτουλίου. 1.Ημισεληνοειδές, μονόπλευρο, συνεχές. 2. Ημισεληνοειδές, μονόπλευρο, 

ασυνεχές. 3. Ημισεληνοειδές, αμφίπλευρο, συνεχές. 4. Ημισεληνοειδές, αμφίπλευρο, ασυνεχές. 

5. Σημειακό, μονόπλευρο. 6. Σημειακό, αμφίπλευρο. 7. Περικεντρικό, δακτυλιοειδές. 8. Κεντρικό, 

ενιαίο



ΞΥΛΟ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
(ΘΛΙΨΙΓΕΝΕΣ ΞΥΛΟ, ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΓΕΝΕΣ)

Α. Θλιψιγενές ξύλο (σε κωνοφόρα)
• Σχηματίζεται συνήθως στην πλευρά του κορμού ή των κλαδιών που θλίβεται 
• Μακροσκοπική εμφάνιση (συγκριτικά με το κανονικό)
• Με σκοτεινότερο χρώμα (ερυθρωπό), με πλατείς αυξητικούς δακτυλίους που 

φαίνονται να αποτελούνται 
• Μόνο από όψιμο ξύλο. Εντεριώνη έκκεντρα τοποθετημένη

Μικροσκοπική εμφάνιση
Α. Τραχεϊδες με κυκλική διατομή
Β. Σχηματισμός μεσοκυττάριων χώρων
Γ. Παχειά τοιχώματα τραχεϊδων
Δ. Μικροραγαδώσεις στα κυτταρικά τοιχώματα με γωνία 40-60ο σε σχέση με τον 

άξονα του κυττάρου
Ε. Μικρότερο μήκος τραχεϊδων κατά 10-40%

ΣΤ. Λείπει η S3, η S1 είναι παχύτερη, γωνία μικροϊνιδίων S2 στρώσεως 40-60% 
που συμπίπτει με τη διεύθυνση των μικροραγαδώσεων



ΞΥΛΟ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
(ΘΛΙΨΙΓΕΝΕΣ ΞΥΛΟ, ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΓΕΝΕΣ)

Χημικά συστατικά
Περισσότερη λιγνίνη, λιγότερη κυταρρίνη

Ιδιότητες
Μεγαλύτερη πυκνότητα, μεγαλύτερη αξονική (40%) και μικρότερη ακτινική και 
εφαπτομενική ρίκνωση, Διαφορετική (συνήθως μικρότερη μηχανική αντοχή

Ποιότητα ξύλου
Σοβαρό σφάλμα. Προκαλεί ραγάδωση και στρέβλωση καθώς και θραύσεις στις 
κατασκευές
Παράγει λιότερη κυταρρίνη και πολτό μικρότερης μηχανικής αντοχής





Α Β
Γ

ΕΔ

Μακροσκοπική (Α) και
μικροσκοπική εμφάνιση (Β-E σε
SEM) εφελκυσμογενούς ξύλου (ΕΞ)
σε πλατύφυλλα ξύλα. Α. Λευκωπό
χρώμα ΕΞ σε ξύλο λεύκης. Β.
Εγκάρσια τομή πλατυφύλλου
ξύλου κανονικής δομής (χωρίς ΕΞ).
Γ-Ε. Εγκάρσιες τομές με
εφελκυσμογενές ξύλο και με
εμφανή τη ζελατινώδη στρώση
στο εσωτερικό των παχύτοιχων
ινών (βλ. αποχωρισμό της
ζελατινώδους στρώσης στο (Δ)

Ξύλο ακανόνιστης δομής (εφελκυσμογενές ξύλο) σε πλατύφυλλα είδη



Ζελατινώδης στρώση 
στις ίνες                   

Ζελατινώδης στρώση 
στις ίνες                   



Τοποθέτηση της ζελατινώδους στρώσεως (G) πάνω στη S₃ ή στη S₂ ή ακόμη και στη S₁
στρώση των κυτταρικών τοιχωμάτων σε εφελκυσμογενές ξύλο. 
Αριστερά: Πρωτογενές  και δευτερογενές τοίχωμα σε κανονικής δομής ξύλο.

Ξύλο κανονικής 
δομής

Εφελκυσμογενές ξύλο





Α

Β

Υπολογισμός αθροίσματος διαμέτρων μικρών ρόζων σε μήκος 150 mm ως ποιοτικό 
στοιχείο (Α) και  τρόπος μέτρησης της παραμόρφωσης των πριστών (Β), α: τοξοειδής, β: 
βακτηριοειδής, γ: σκαφοειδής, δ: περιστροφική 



Γ. Δύο ψευδείς δακτύλιοι (α, β: στο δεξιό της εικόνας). Δ. Ασυνεχής (α) και ψευδής (β) 
δακτύλιος (Γ, Δ : σε μακροσκοπικό επίπεδο)(Wimmer, 2015). Ε. Ασυνεχείς δακτύλιοι που
συγκλίνουν στον 5ο δακτύλιο



Δεξιά: Ασυνεχής δακτύλιος (1) 
σε ψευδοτσούγκα, σε
μικροσκοπικό επίπεδο.

Ψευδής (1) και κανονικός
αυξητικός δακτύλιος σε
Taxodium distichum



Α Β
Γ

Δ Ε

Ζ Η
Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Διακοπή της συνέχειας των ιστών του ξύλου. Α. 
Θλιψιγενής ραγάδα, Β, Γ. περιφερειακή και τοξοειδής
ραγάδα, αντίστοιχα. Δ, Ε. Περιφερειακές ραγάδες και
αποκόλληση μερών του ξύλου. Ζ, Η. Διαμετρικές ή 
αστεροειδείς ραγάδες. Θ, Ι. Μακροσκοπική (Θ) και
μικροσκοπική εμφάνιση θλιψιγενούς ραγάδας σε
εφαπτομενική τομή ψευδοτσούγκας (Ι). Κ. 
Εφαπτομενικές και ακτινικές ραγάδες με μερική
αποκόλληση εγκαρδίου σε κλάδο καστανιάς. Λ. 
Ακτινικές ραγάδες. Μ. Ρητινοθύλακες σε ερυθρελάτη



Α Β

Γ Δ

Μικροσκοπική εμφάνιση της εφαπτομενικής αποκόλλησης των αυξητικών δακτυλίων σε ξύλο
καστανιάς. Α(Χ 43),Β(Χ 78): Μέσα στο πρώϊμο ξύλο, Γ: Προς το τέλος του όψιμου ξύλου (αριστερά) και
ακριβώς στα όρια πρώϊμου-όψιμου ξύλου (δεξιό άκρο) (Χ 52), Δ. Προς το τέλος της περιοχής του
όψιμου ξύλου (Χ 121). Διακρίνονται θραύσεις τοιχωμάτων μελών αγγείων, ινών και παρεγχυματικών
κυττάρων στο πρώϊμο ξύλο (Β) 



Α

Β Γ

Κανονικός αξονικός ρητινοφόρος αγωγός στην περιοχή του όψιμου ξύλου (Α) και
τραυματικοί ρητινοφόροι αγωγοί σε εφαπτομενική ακολουθία (Β, Γ) μετά από
τραυματισμό του δέντρου. Γ. Cedrus



Χαρακτηριστικά κανονικών και τραυματικών 

ρητινοφόρων αγωγών

1. Οι κανονικοί ρητινοφόροι αγωγοί έχουν κανονικότητα εμφάνισης στο ξύλο των 
κωνοφόρων  Pinus, Picea, Psudotsuga και Larix, ενώ οι τραυματικοί ρητινοφόροι αγωγοί 
δημιουργούνται μετά από τραυματισμό του δέντρου και μάλιστα και σε είδη κωνοφόρων 
που δεν έχουν κανονικούς ρητινοφόρους αγωγούς στο ξύλο (π.χ. ελάτη).

2.  Και οι δύο τύποι ρητινοφόρων αγωγών δημιουργούνται «μετακαμβιακώς και 
σχιζογενώς» με σχίση των ιστών μεταξύ κυττάρων αλλά οι τραυματικοί μόνο μετά από 
τραυματισμό.

3. Οι κανονικοί ρητινοφόροι αγωγοί  εμφανίζονται μεμονωμένοι και διάσπαρτοι στην
περιοχή του όψιμου ξύλου ενώ οι τραυματικοί ρητινοφόροι αγωγοί σε εφαπτομενική
ακολουθία και σε οποιαδήποτε περιοχή μέσα στον αυξητικό δακτύλιο.

4. Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν μεγαλύτερο πάχος κυτταρικών τοιχωμάτων  στους 
τραυματικούς ρητινοφόρους αγωγούς σε σύγκριση με τους κανονικούς ρητινοφόρους 
αγωγούς.

5. Οι κανονικοί ρητινοφόροι αγωγοί είναι αξονικοί και ακτινικοί, οι οποίοι συνδέονται 
μεταξύ τους, ενώ οι τραυματικοί ρητινοφόροι αγωγοί  είναι κατά κανόνα αξονικοί.



Α Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Μεταχρωματισμοί που οφείλονται σε προσβολές σηπτικών μυκήτων Α,Β: Καστανές
σήψεις, Γ: Σήψη στη βάση ιστάμενου δέντρου και δημιουργία κοιλότητας στο εσωτερικό
του, Δ-Ζ: Λευκές σήψεις



Μακροσκοπική εμφάνιση προσβολής από σηπτικούς μύκητες (Α) σε εγκάρσιες τομές κορμοτεμαχίων. Β. Προσβολή κορμοτεμαχίου από
μύκητα και δημιουργία καρποσώματος. Γ. Προσβολή κυτταρικών τοιχωμάτων από την εσωτερική πλευρά σε μικροσκοπικό επίπεδο. Γ-Λ. 
Σήψη ξύλινων κατασκευών- βάσεις ξύλινων οικημάτων (Γ,Δ), στρωτήρων σιδηροδρόμων (Ε,Ζ), στύλων τηλεπικοινωνιών και
εξηλεκτρισμού (Η-Κ) και ξύλινου φράκτη κήπου (Λ). Παρατήρησε την ευαίσθητη περιοχή μυκητικής προσβολής σε στύλους, πάνω και
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (Η,Θ), την πλήρη αποδιοργάνωση του ξύλου μετά από σήψη (Ι) και την πτώση στύλου ΔΕΗ λόγω
σήψεως (Κ)(



Α
B

Γ
Δ

Ε

Ζ

Αποτυπώματα των ριζών του ιξού
(Viscum album) στο ξύλο από προσβολή
των ιστάμενων δέντρων ελάτης από το
παράσιτο φυτό (Α). Β, Γ. Παγοραγάδες (Γ 
: σε ιπποκαστανιά). Δ. Πλήγωση
(εκφλοίωση) δέντρου. Ε. Φλοιοθύλακας. 
Ζ. Παρεγχυματικές κηλίδες σε Prunus





ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Η ακατέργαστη ξυλεία μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα α) με το είδος και της

συνήθους ονομασίας της, β) με τις διαστάσεις και γ) με την ποιότητα. Κατά την

ταξινόμηση βάσει ποιότητας, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω σφάλματα:

-Καμπυλότητα (εκατοστά/τρέχον μέτρο, cm/m),

-Στρεψοΐνια (εκατοστά απόκλισης ινών από τον άξονα του κορμού/μέτρο μήκους, cm/m),

-Πτώση διαμέτρου (κωνικομορφία) σε εκατοστά/μέτρο μήκους, cm/m),

-Ρόζοι (σύμφυτοι ή χαλαροί) σε εκατοστά της μικρότερης διαμέτρου (cm),

-΄Εκκεντρη εντεριώνη και ξύλο ακανόνιστης δομής (θλιψιγενές για κωνοφόρα, εφελκυσμογενές

για πλατύφυλλα),

-Ανωμαλίες περιμέτρου,

-Ραγάδες δακτυλίου, ραγάδες από ηλεκτροπληξία και από παγετό,

- Σχισμές που προέρχονται από ιστάμενα ξηρά δέντρα ή ελαττώματα που οφείλονται στην

αποξήρανση,

-Μεταχρωματισμοί,

- Άλλες ζημιές από επιβλαβείς οργανισμούς.



Ποιοτική κλάση Α

Πρώτης ποιότητας ξυλεία. Ξυλεία κατάλληλη

για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Ξυλεία εξαιρετικά

καθαρή, χωρίς σφάλματα ή με ελάχιστα σφάλματα

ήσσονος σημασίας.

Ποιοτική κλάση Β

Ξυλεία μέσης έως πρώτης ποιότητας.

Κορμοτεμάχια υγιή, ευθυτενή, κυλινδρόμορφα,

επιτρέπονται ρόζοι και άλλα σφάλματα σε μικρό

βαθμό.

Ποιοτική κλάση C

Ξυλεία χαμηλής έως μέτριας ποιότητας.

Επιτρέπονται τα σφάλματα μέχρι του σημείου που

δεν υποβαθμίζουν αισθητά τις φυσικές και

μηχανικές ιδιότητες της ξυλείας.

Ποιοτική κλάση D

Ξυλεία χαμηλής ποιότητας. Μπορεί να υποστεί

πρίση και να αξιοποιηθεί σε ορισμένες εφαρμογές.

Ξυλεία με κρίσιμο αριθμό σφαλμάτων που δεν

μπορεί να ενταχθεί σε καμιά από τις προηγούμενες

ποιοτικές κλάσειςA, B και C.

Ποιοτικές κλάσεις ταξινόμησης στρογγύλης ξυλείας 

κωνοφόρων (σύμφωνα με το  πρότυπο EN 1927-1 2008) 



Α, Β, Γ : Ποιοτική ταξινόμηση 

κορμοτεμαχίων ελάτης στις 

ποιοτικές κλάσεις  Β΄, Γ΄, και  

Δ΄, αντίστοιχα, σύμφωνα με 

το  πρότυπο EN 1927-1 

2008. Δ. Στοιβαζόμενο ξύλο ( 

ξύλο θρυμματισμού, 

καυσόξυλο)

Α  (Β΄ποιότητα)                     Β (Γ΄ποιότητα)                            Γ (Δ΄ποιότητα) 

Δ:Ξύλο θρυμματισμού

Δέντρο ελάτης στο οποίο δεν έχει 
γίνει τεχνητή κλάδευση



Ποιοτική κλάση Α Ξυλεία εξαιρετικής ποιότητας

Ποιοτική κλάση Β Ξυλεία κανονικής ποιότητας

Ποιοτική κλάση C Ξυλεία λιγότερο πολύτιμης ποιότητας

Ποιοτική κλάση D

Κορμοτεμάχια στρογγύλης ξυλείας ή τμήματα
αυτών των κορμοτεμαχίων που λόγω των
σφαλμάτων που παρουσιάζουν δεν μπορούν
να ενταχθούν σε καμιά από τις προηγούμενες
ποιοτικές κλάσεις A, B και C. Περισσότερο
από 40% του όγκου του κορμοτεμαχίου είναι
αξιοποιήσιμο ως τεχνική ξυλεία.

Ποιοτικές κλάσεις ταξινόμησης στρογγύλης ξυλείας 

πλατυφύλλων (δρυός, οξιάς)



Γ Γ

Α, Β, Γ, Δ : Ποιοτική ταξινόμηση κορμοτεμαχίων οξιάς στις ποιοτικές κλάσεις Α΄, Β΄, 

Γ΄, και Δ΄, αντίστοιχα, σύμφωνα με το  πρότυπο EN 1316-1 1997. Ε, Ζ: Στοιβαζόμενο

ξύλο ( ξύλο θρυμματισμού, καυσόξυλο)

Α  (Α΄ποιότητα)                   Β (Β΄ποιότητα)                         Γ (Γ΄ποιότητα) 

Δ  (Δ΄ποιότητα)                          Ε      (Στοιβαζόμενο ξύλο)         Ζ 



Μήκος
στύλων*
(μέτρα)

Κατηγορία 
στύλου

Διάμετρος 
κορυφής**                                               
ελάχιστη-

μέγιστη(cm)

Ελάχιστη ανεκτή 
διάμετρος  σε 

απόσταση 1,5 m από 
τη βάση (cm)

Ανοχή
μήκους 
στύλων

(cm)

5,5 «ασθενής» 9-12,5 12,5 ±7,5
6,0 «ασθενής» 10-14 14,0 ±7,5
6,5 «ασθενής» 11-14 15,0 ±7,5
7,0 «ασθενής» 11-14 15,0 ±7,5
6,5 «ισχυρός» 14-17 18,0 ±7,5
7,0 «ισχυρός» 14-17 18,0 ±7,5
8,0 «ισχυρός» 14-17 19,0 ±10
9,0 «ισχυρός» 14-17 19,0 ±10
10,0 «ισχυρός» 14-17 20,0 ±10
11,0 «ισχυρός» 14-17 21,0 ±10
12,0 «ισχυρός» 14-17 22,0 ±10

*Σε απόσταση 20 cm κάτω από την ακμή της δίεδρης γωνίας της κορυφής των στύλων.

**Από την περίμετρο της βάσεως των στύλων μέχρι την κάτω παρυφή της δίεδρης γωνίας.

Διαστάσεις στύλων ΟΤΕ και ανοχές



Ελάχιστη διάμετρος σε απόσταση 1,80 m από τη βάση
_____________________________________________________________________________

Μήκος (m) Βαρύς (cm) Μέσος (cm) Ελαφρός (cm)

9 26,0 22,5 19,0

10 27,0 23,5 20,0

11 28,0 24,5 21,0

12 29,0 25,5 22,0

13 30,0 26,5 23,0

14 31,0 27,5 24,0

15 32,0 28,5 25,0

Ελάχιστη διάμετρος κορυφής (cm)
Μήκος                                        Βαρύς                     Μέσος                   Ελαφρός
________________________________________________________________
__________
Όλα τα μήκη                                18,0                         15,0                           12,0

Διαστάσεις και κατηγορίες στύλων ΔΕΗ



Α Β Γ

Παραγωγή στύλων ΔΕΗ από ελληνικά δάση μαύρης και δασικής πεύκης

A: θέση «Βαθύρεμα» Δράμας,

Β και Γ: Αποφλοιωμένοι στύλοι δασικής πεύκης.


