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Ορισμός της πυκνότητας

«Η σπουδαιότερη φυσική ιδιότητα του ξύλου»

• Πυκνότητα
Το μέτρο μάζας που περιέχεται (περικλείεται) σε ορισμένο 
όγκο και εκφράζεται με το πηλίκο της μάζας διά του όγκου.

•    Η πυκνότητα και το ειδικό βάρος εκφράζονται με τον ίδιο 
αριθμό.

• Μονάδες: g/cm3 ή Kg/m3



Υγρασία και πυκνότητα του ξύλου

• Το ξύλο σαν υγροσκοπικό υλικό έχει την ιδιότητα να
προσλαμβάνει πάντοτε υγρασία.

• Όταν προσλαμβάνει υγρασία αυξάνεται ταυτόχρονα η μάζα και
ο όγκος του.

• Η επίδραση της υγρασίας του ξύλου στην πυκνότητα είναι
σημαντική και ακολουθεί μια ανάλογη σχέση.



ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΥΛΗΣ

Η πυκνότητα της ξυλώδους ύλης (rw) είναι πρακτικά η πυκνότητα
της ύλης των κυτταρικών τοιχωμάτων του ξύλου με κανονική
αναλογία σε λιγνίνη και κυτταρίνη.

•    Είναι σταθερή και κυμαίνεται από 1,35 g/cm3 έως 1,60 g/cm3

με μέσο όρο την τιμή 1,50 g/cm3 = πυκνότητα ξυλώδους ύλης.

•    Το ξύλο είναι δομημένο έτσι ώστε να μην αποτελείται από 
100% συμπαγή ξυλώδη ύλη αλλά να περιέχει πολλούς κενούς 
χώρους (όπως λ.χ. κυτταρικές κοιλότητες, πόρους, κ.ά.) και ξύλο 
διαφορετικής πυκνότητας (πρώιμο /όψιμο και σομφό 
/εγκάρδιο).



Υγρασία και πυκνότητα του ξύλου



Ξηρή πυκνότητα

Το πηλίκο: ξηρό βάρος προς ξηρό όγκο, όταν το ποσοστό 
υγρασίας είναι 0% (= ξηρή κατάσταση)

Όπου: ro = ξηρή πυκνότητα (g/cm3)
Μo = ξηρό βάρος (g)
Vo = ξηρός όγκος (cm3)

ro
𝒐𝒐



Βασική πυκνότητα

Το πηλίκο: ξηρό βάρος προς χλωρό όγκο

Όπου: ro = ξηρή πυκνότητα (g/cm3)
Μo = ξηρό βάρος (g)
Vg = χλωρός όγκος (μέγιστος) (cm3)

ro
𝐨𝐠



Φαινομενική πυκνότητα

Το πηλίκο: βάρος προς όγκο σε κατάσταση υγρασίας που 
δεν είναι γνωστή.

Όπου: rx = ξηρή πυκνότητα (g/cm3)
Μx = ξηρό βάρος (g)
Vx = ξηρός όγκος (cm3)

rx
𝒙𝒙



Φαινομενική πυκνότητα

Ξηρή πυκνότητα

Βασική πυκνότητα

Ποιά η χρήση της φαινομενικής πυκνότητας;
Όταν η μάζα και ο όγκος προσδιορίζονται σε 

σταθερή υγρασία (12% ή 15%)

;
πυκνότητα της ξυλώδους ύλης



Mεταβλητότητα πυκνότητας οξυάς ανάλογα με τον τρόπο 
προσδιορισμού

1. rg
2. ro
3. rx (Μ, V ξηρά στον αέρα)
4. Rx (Μ, V χλωρά)



Σχέση πυκνότητας και υγρασίας



Δομή και πυκνότητα

Ξύλο = Νεκρά κύτταρα που αποτελούνται από:
 Κυτταρικά τοιχώματα
 Κυτταρικές κοιλότητες
 Μεσοκυττάριοι αγωγοί
 Μεσοκυττάριοι χώροι

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΥΛΗΣ: 1,50g/cm3 (με βάση απόλυτα ξηρή 
μάζα και όγκο)

Εύρος πυκνότητας: 0,1 – 1,3 g/cm3



Εύρος της πυκνότητας & κατηγορίες

• Η ξηρή πυκνότητα των διαφόρων ειδών ξύλου
ποικίλλει από 0,10 g/cm3 (μπάλσα) μέχρι 1,30 g/cm3 για τα 
είδη ξύλου έβενου

•    Η πυκνότητα των ελληνικών ειδών ξύλου γενικά 
κυμαίνεται από 0,30 g/cm3 έως 0,90 g/cm3

- τα ελαφρά (0,30 - 0,45 g/cm3)
- τα μέτρια (0,45 - 0,65 g/cm3)
- τα βαριά (0,65 - 0,80 g/cm3)
- τα πολύ βαριά (0,80 - 1,00 g/cm3)



Δομή και πυκνότητα

Πυκνότητα: δείκτης των κενών χώρων στο ξύλο

C = 1 − 𝑟𝑜𝑟𝑤 𝑥 100
C:  ποσοστό κενών χώρων (% του συνολικού όγκου)
ro: ξηρή πυκνότητα (g/cm3)
rw:  πυκνότητα ξυλώδους ύλης (g/cm3)

Aν rw = 1,5 g/cm3 τότε:
C= 1 - 66,7 ro



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

•    Η πυκνότητα είναι δείκτης των κενών χώρων που 
υπάρχουν στη μάζα του ξύλου.

•    Όσο μικρότερη είναι η πυκνότητα του ξύλου, τόσο 
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των κενών χώρων (σχέση 
αντιστρόφως ανάλογη).

• Στα είδη ξύλου, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 95%
σε πολύ ελαφρά ξύλα έως 15% σε πολύ βαριά ξύλα.



Ελάτη 0,40 Φλαμούρι 0,50
Πεύκο, σουηδικό 0,49 Κελεμπέκι 0,66
Ερυθρελάτη 0,41 Όρεγκον πάιν 0,49
Πεύκο, μαύρο 0,52 Πιτς πάιν 0,52
Ρόμπολο 0,47 Afzelia 0,80
Κυπαρίσσι 0,55 Padauk 0,65
Κέδρος 0,57 Dibetou 0,71
Λεύκη 0,38 Teak 0,63
Καρυδιά 0,64 Zebrano 0,69
Οξιά 0,70 Makore 0,59
Καστανιά 0,58 Sapele 0,62
Δρυς 0,75 Sipo 0,59
Πουρνάρι 0,90 Μαόνι 0,55
Πλατάνι 0,58 Balsa 0,10
Μουριά 0,61 Okoume 0,41
Ακακία 0,75 Acajou 0,49
Ελιά 0,88 Niangon 0,65
Σφενδάμι 0,59 Meranti 0,65



Παράγοντες πυκνότητας ξύλου

α. Πλάτος αυξητικών δακτυλίων

Στα κωνοφόρα, η στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στο πλάτος των
δακτυλίων και στην πυκνότητα είναι χαλαρή, αλλά υπάρχει τάση να
ελαττώνεται η πυκνότητα όταν αυξάνεται το πλάτος.

Στά δακτυλιόπορα πλατύφυλλα, ή πυκνότητα αυξάνεται, ώς ένα
όριο, όταν αυξάνεται το πλάτος των δακτυλίων

Στα διασπορόπορα το πλάτος δεν είναι σαφές κριτήριο πυκνότητας.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι δακτύλιοι με το ίδιο πλάτος δεν έχουν
πάντοτε την ίδια επίδραση στην πυκνότητα, γιατί η δομή τους
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θέση τους στον κορμό του
δέντρου (νεαρό, ώριμο, υπερώριμο ξύλο), ή να μεταβάλλεται με την
επίδραση αυξητικών παραγόντων.



Πλάτος αυξητικών δακτυλίων και πυκνότητα

Α. Κωνοφόρα: 1, 2. Πεύκη, μαύρη, 3,4. Πεύκη, δασική, 
5. Ελάτη κεφαλληνιακή, 6. Ελάτη, υβριδογενής, 7. Ερυθρελάτη.

Β. Κωνοφόρα (ξενικά): 1. Ελάτη, 2. Τσούγκα ,
3. Κέδρος, Λιβάνου, 4. Ψευδοτσούγκα, 5. Λάριξ, εύρωπαΐκή.



Πλάτος αυξητικών δακτυλίων και πυκνότητα

Γ. Πλατύφυλλα (δακτυλιόπορα): 1. Δρύς, απόδισκη, 2. Δρυς, πλατύφυλλη, 
3. Δρυς, ερυθρά (Q. borealis). 4. Δρυς, ποδισκοφόρα, 5. Φράξος, υψηλή, β. Ακακία.



Πλάτος αυξητικών δακτυλίων και πυκνότητα



Όψιμο ξύλο και πυκνότητα

β. Ποσοστό όψιμου ξύλου

Το όψιμο ξύλο αποτελείται από κύτταρα πού έχουν
μεγαλύτερο πάχος τοιχωμάτων και μικρότερες κοιλότητες σέ
σύγκριση με το πρώιμο => μεγαλύτερη πυκνότητα του
όψιμου (τριπλάσια καί περισσότερο). (Κωνοφόρα και
δακτυλιόπορα πλατύφυλλα).

Στά διασπορόπορα δεν διακρίνεται όψιμο ξύλο. Στην
κατηγορία αυτή συνήθως υπάρχει στενή ζώνη κυττάρων με
παχύτερα τοιχώματα στο τέλος των αυξητικών δακτυλίων
που βοηθά στη διάκρισή τους αλλά είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί η επίδρασή τους στην πυκνότητα.



Όψιμο ξύλο και πυκνότητα



Όψιμο ξύλο και πυκνότητα



Όψιμο ξύλο και πυκνότητα



Όψιμο ξύλο και πυκνότητα



Όψιμο ξύλο και πυκνότητα

Α. Κωνοφόρα: 1. Λάριξ, ευρωπαϊκή, 2. Πεύκη, δασική, 3. Ελάτη, υβριδογενής, 
4. Ερυθρελάτη, 5. Ψευδοτσούγκα.

B. Πλατύφυλλα (δακτυλιόπορα)



Όψιμο ξύλο και πυκνότητα

Δασοπονικό είδος Πυκνότητα
Όψιμου

ro (g/cm3) 
Πρώιμου

Όψιμο / 
Πρώιμο

Ερυθρελάτη 0,55-0,87 0,31-0,36 1,53-2,49
Ελάτη, λευκή 0,62 0,28 2,21

Ελάτη, κεφαλληνιακή 0,62 0,22 2,82
Πεύκη, χαλέπιος 0,67 0,35 1,91
Πεύκη, τραχεία 0,59 0,32 1,84
Πεύκη, δασική 0,67-0,92 0,30-0,34 2,09-3,07
Πεύκη, μαύρη 0,73 0,36 2,03

Πεύκη, λευκόδερμη 0,53 0,35 1,51
Πεύκη, κουκουναριά 0,65 0,36 1,81

Ψευδοτσούγκα 0,74-0,84 0,28-0,34 2,17-3,0
Λάρικα 1,04 0,36 2,89

Δρυς, απόδισκη 0,89-0,93 0,32-0,45 1,98-2,91
Δρυς, πλατύφυλλη 0,67 0,55 1,22

Φράξος 0,72-0,80 0,38-0,51 1,41-2,11
Ακακία 0,68 0,49 1,39

Καστανιά 0,56-0,65 0,42-0,49 1,33



Εκχυλίσματα και πυκνότητα

Το ποσοστό των εκχυλισμάτων σε είδη ξύλου της εύκρατης 
ζώνης είναι μικρό, 0,5 - 2%, και είναι αυξημένο στις ρίζες και 
στους τραυματικούς ιστούς. 

Το ποσοστό των εκχυλισμάτων σε ξύλο τροπικών ειδών μπορεί 
να φθάσει μέχρι και 10-15%. 

Τα σπουδαιότερα εκχυλίσματα είναι τα ακόλουθα: 
- τερεβινθέλαιο 
- αιθέρια έλαια 
- ρητινικά οξέα 
- ταννίνες
- λιπαρά οξέα 
- πρωτεΐνες 



Εκχυλίσματα και πυκνότητα

Εκχυλίσματα είναι διάφορες ουσίες πού:
 δε συμμετέχουν στη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων,
 είναι τοποθετημένα στα τοιχώματα και στις κοιλότητες των 

κυττάρων, και 
 μπορούν να εκπλυθούν (εκχυλισθούν) χωρίς να μεταβληθεί ή 

δομή του ξύλου. 

Η παρουσία εκχυλισμάτων αυξάνει την πυκνότητα του
εγκάρδιου ξύλου.



Χημική σύσταση και πυκνότητα

Η πυκνότητα των διαφόρων χημικών συστατικών του ξύλου είναι
διαφορετική. Η πυκνότητα της κυτταρίνης είναι μεγαλύτερη σε
σύγκριση με την πυκνότητα τής λιγνίνης.

Μικρή η επίδραση αυτού του φαινομένου γιατί υπάρχουν σημαντικές
διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά είδη ξύλου από άποψη χημικής
συστάσεως.

Π.χ. ή περιεκτικότητα κυτταρίνης είναι 40-45% (με βάση ξηρό βάρος
ξύλου), περίπου όμοια σέ κωνοφόρα καί πλατύφυλλα.

***Εξαίρεση: Ξύλο με ακανόνιστη δομή (θλιψιγενές, έφελκυσμογενές), 
όπου ή περιεκτικότητα κυτταρίνης ή λιγνίνης μπορεί νά παρουσιάζει 
σημαντικές άποκλίσεις άπό τήν κανονική.



Μεταβλητότητα της πυκνότητας

■ Τύποι κυττάρων (ανατομικών στοιχείων)

■ Κλιματεδαφικοί παράγοντες (ύψος βροχής, θρεπτικά συστατικά)

■ Κληρονομικοί (γενετικοί) παράγοντες

■ Ξύλο ανώμαλης δομής (π.χ. Θλιψιγενές +10 έως 40%,

εφελκυσμογενές +2 έως 20%)

■ Πρώιμο ξύλο vs. όψιμο ξύλο

■ Εγκάρδιο ξύλο vs. σομφό ξύλο

■ Πλάτος των αυξητικών δακτυλίων



Μεταβλητότητα της πυκνότητας - Θλιψιγενές

***Θλιψιγενές στα κωνοφόρα   /   
Εφελκυσμογενές στα πλατύφυλλα***



Μεταβλητότητα της πυκνότητας - Θλιψιγενές



Μεταβλητότητα της πυκνότητας - Θλιψιγενές



Μεταβλητότητα της πυκνότητας - Θλιψιγενές



Μεταβλητότητα της πυκνότητας

 Μεταβλητότητα στο ίδιο δέντρο και ανάμεσα σε δασ. είδη

 Στην κατακόρυφη κατεύθυνση υπάρχει τάση ελάττωσης της
πυκνότητας (ιδίως στα κωνοφόρα). Γιατί;

 Κυλινδρομορφία (κωνοφόρα): όσο περισσότερο κυλινδρόμορφος
ο κορμός τόσο η πυκνότητα του ξύλου ελαττώνεται με το ύψος.
Λόγος: περισσότερο νεαρό ξύλο που έχει στα κωνοφόρα
μικρότερη πυκνότητα

 Οριζόντια μεταβλητότητα

 Ηλικία, πορεία πυκνότητας στα κωνοφόρα.

 Στα πλατύφυλλα, η πυκνότητα ελαττώνεται με την απόσταση
από την εντεριώνη



Μεταβλητότητα της πυκνότητας



Μεταβλητότητα της πυκνότητας



Μεταβλητότητα της πυκνότητας σε διαφορετικά είδη



Μεταβλητότητα της πυκνότηταςσε διαφορετικά είδη



Μέθοδος Paul

 Δείγμα 2,5 x 2,5 x 25 cm
 Διαιρείται με μολύβι σε δέκα ίσα 

μέρη
 Εμβάπτιση του δείγματος σε 

κατακόρυφη στάση
 Η σχέση του τμήματος που μένει 

στο νερό σε σχέση με το συνολικό 
μήκος του δείγματος δίνει κατά 
προσέγγιση την πυκνότητά του

 Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 
τροπικά ξύλα



Μέθοδος ξήρανσης ζύγισης & εμβάπτισης

 Τοποθέτηση δειγμάτων σε κλίβανο 
στους 103±2οC  για 12-48 ώρες για 
100 g ξύλου για να  μετρήσουμε 
την ξηρή μάζα.

 Εμβάπτιση για λίγα δευτερόλεπτα 
σε πολύ θερμή παραφίνη

 Μέτρηση του βάρους με ζυγαριά 
ακριβείας





Μέθοδος Breuil

Υδραργυρικό 
ογκόμετρο



Σύγχρονες μέθοδοι



Σύγχρονες μέθοδοι



Σύγχρονες μέθοδοι



Σημασία της πυκνότητας

Η πυκνότητα σχετίζεται στενά:

α. με όλες τις φυσικές ιδιότητες του ξύλου π.χ.
Υγροσκοπικότητα, ρίκνωση, διόγκωση, θερμικές,
ακουστικές, ηλεκτρικές κτλ.

β. τις ιδιότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανική
επεξεργασία του ξύλου

Η πυκνότητα είναι δείκτης της ποιότητας και της
μηχανικής αντοχής του ξύλου.

***Πυκνότητα = ποιοτικός δείκτης σε ξύλα χωρίς
ελαττώματα π.χ. Εκχυλίσματα***

Μεγάλη η σημασία της πυκνότητας ως δείκτη
ποσοτικής παραγωγής


