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΄Εννοια της υγροσκοπικότητας
Το ξύλο έχει την ιδιότητα να προσλαμβάνει υγρασία από το 
περιβάλλον = «ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ»
ΥΓΡΑΣΙΑ = το ξύλο περιέχει πάντοτε υγρασία είτε ως κορμός 
δένδρου, είτε ως στρογγύλη ξυλεία, είτε πριστή ξυλεία.
Η περιεχόμενη υγρασία εκφράζεται επί τοις % του απόλυτα 
ξηρού βάρους του ξύλου

ΞΥΛΟ (g) ΝΕΡΟ (g) YΓΡΑΣΙΑ (%)
1 0,2 20%

1 0,5 50%

1 1 100%

1 1,5 150%

1 5 500%



Υγροσκοπικότητα του ξύλου

Υγροσκοπικές λέγονται οι ουσίες που είναι υδρόφιλες δηλ. έλκουν 
μόρια νερού από την ατμόσφαιρα ή όταν έρθουν σε επαφή με υγρό 
νερό 

Η υγροσκοπικότητα οφείλεται στη χημική σύνθεση του ξύλου.
Τα συστατικά του: κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, πηκτινικές ουσίες 
είναι ουσίες υγροσκοπικές. 



ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Υγροσκοπικότητα σημαίνει η ιδιότητα του ξύλου να έλκει μόρια νερού 

από την ατμόσφαιρα. Σε ξηρό περιβάλλον, το ξύλο απελευθερώνει 
μόρια νερού στην ατμόσφαιρα.

• Τα –ΟΗ του ξύλου με τα μόρια νερού (Η2Ο) δημιουργούν δεσμούς 
υδρογόνου λόγω της διπολικότητας που έχουν



Οριζόντια μεταβλητότητα της υγρασίας σε 
ζωντανά δέντρα (κυμαίνεται από 30 έως 300% περίπου)





Μεταβλητότητα της υγρασίας σε ζωντανά 
δέντρα



Κατακόρυφη μεταβλητότητα της υγρασίας σε 
ζωντανά δέντρα (κυμαίνεται από 30 έως 300% περίπου)



Υγρασία του ξύλου ως υλικού
-Το ξύλο μετά την υλοτομία των δέντρων και διαμόρφωση του κορμού 
αρχίζει και χάνει υγρασία.
-Η ποσότητα νερού που συγκρατεί τελικά το ξύλο, όταν τοποθετηθεί   
κάτω από στέγη (χωρίς δηλαδή να επηρεάζεται άμεσα από τη βροχή, τον 
ήλιο και το χιόνι), εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία 
του περιβάλλοντος χώρου.
-Η περιεχόμενη υγρασία του ξύλου σε 
ισορροπία με τις συνθήκες του περιβάλ-
λοντος ονομάζεται ισοδύναμη υγρασία 
ή υγρασία ισορροπίας.

-Η ισοδύναμη υγρασία για τις 
κλιματικέςσυνθήκες της Ελλάδας
κυμαίνεται από 8 % έως 23 % για
όλους τους τόπους και εποχές 
του έτους.





Ισοδύναμη υγρασία ξύλου



Πρίση κορμοτεμαχίων – Παραγωγή πριστων



Πρίση κορμοτεμαχίων και παραγωγή εφαπτομενικών και ακτινικών σανίδων



Πρίση κορμοτεμαχίων και παραγωγή εφαπτομενικών και ακτινικών σανίδων



Υγρασία του ξύλου ως υλικού (Το ξύλο μετά την πρίση των 
κορμοτεμαχίων χρειάζεται να ξηραθεί πριν χρησιμοποιηθεί στην ισοδύναμη 
υγρασία του χώρου όπου θα εγκατασταθεί ως τελικό προιόν) 

ΦΥΣΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ 
ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ



Τεχνητή ξήρανση σε ξηραντήριο



Τρόποι συγκράτησης της υγρασίας

Η υγρασία βρίσκεται στο ξύλο με δύο μορφές:
• Ως υγρό στα κυτταρικά τοιχώματα
• Ως υγρό ή με μορφή υδρατμών στις κυτταρικές 

κοιλότητες.

Σε κατάσταση κορεσμού δεν υπάρχουν υδρατμοί αλλά 
μόνο υγρό νερό.

Αιτία εισόδου νερού: Έλξη μοριών νερού από τα υδροξύλια 
των χημικών συστατικών του (κυρίως της κυτταρίνης)



ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ
(δεσμευμένο νερό, τριχοειδές ή ελεύθερο νερό)

δεσμευμένο 
νερό

τριχοειδές ή ελεύθερο νερό

Δεξιά (Υγρό κύτταρο): Κύτταρο με κορεσμένα 
κυτταρικά τοιχώματα με νερό, και με τριχοειδές 
νερό και νερό με μορφή υδρατμών στην κυτταρική 
κοιλότητα
Αριστερά (Ξηρό στον αέρα κύτταρο): Κύτταρο με 
δεσμευμένο νερό στα  κυτταρικά τοιχώματα (όχι 
κορεσμένα) και με νερό σε μορφή υδρατμών στην 
κυτταρική κοιλότητα



Κατά την ξήρανση του ξύλου πρώτα απομακρύνεται το 
τριχοειδές νερό και αργότερα το δεσμευμένο νερό)



ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟ (δεσμοί υδρογόνου)



Τα υδροξύλια  –ΟΗ και τα μόρια νερού Η₂Ο είναι δίπολα (με θετικό φορτίο στη μία πλευρά  
και αρνητικό φορτίο στην άλλη



Τρόποι συγκράτησης της υγρασίας

Η υγρασία βρίσκεται στο ξύλο με δύο μορφές:
Ως υγρό στα κυτταρικά τοιχώματα
Ως υγρό ή με μορφή υδρατμών στις κυτταρικές 
κοιλότητες.
Σε κατάσταση κορεσμού δεν υπάρχουν υδρατμοί 
αλλά μόνο υγρό νερό.

Αιτία εισόδου νερού:Έλξη μοριών νερού από τα 
υδροξύλια των χημικών συστατικών του -
κυτταρίνης

Μονομοριακό
στρώμα νερού

Βαθμιαίος σχημα-
τισμός μονομορι-
ακού στρώματος 
νερού

Πολυμοριακό
στρώμα νερού

Μονομοριακό και πολυμο-
ριακό στρώμα νερού (σχη-
ματική παράσταση)



Κίνηση υγρού νερού μέσα στο ξύλο κατά την εκρόφηση
-Εξάτμιση τριχοειδούς νερού των κυτταρικών κοιλοτήτων από την εκτεθειμένη επιφάνεια πρώτα και 
στη συνέχεια από βαθύτερα στρώματα με τη βοήθεια φυσαλίδων αέρα που υπάρχουν μέσα στις 
κυτταρικές κοιλότητες . Στις θέσεις των βοθρίων σχηματίζονται μηνίσκοι που βοηθούν την έξοδο του 
νερού.
-Κίνηση νερού με διάχυση από θέσεις μεγαλύτερης υγρασίας προς θέσεις μικρότερης υγρασίας.



Α Β
Μοντέλο κίνησης των υγρών μέσα σε πρώιμο και όψιμο ξύλο κωνοφόρων (Α) 
και σε πλατύφυλλα (Β). Η τριχοειδής κίνηση των υγρών στα κωνοφόρα γίνεται
μέσω των κυτταρικών κοιλοτήτων των τραχεϊδών και των μη αποφραγμένων
βοθρίων, ενώ στα πλατύφυλλα, κυρίως, μέσω των αγγείων και στη συνέχεια
στα γειτονικά κύτταρα. Αγωγά στοιχεία στο Α: 1.Τριχοειδή μεμβρανών βοθρίων. 
2,3. Τριχοειδή μεταξύ άβακα και βοθριακών τοιχωμάτων στην έξοδο και είσοδο
του υγρού. 4,5. Στόμια του ζεύγους βοθρίων στην έξοδο και είσοδο. 6. 
Κυτταρική κοιλότητα τραχεΐδας



Διευκρίνιση υγρομετρικών όρων στο ξύλο
-Ισοδύναμη υγρασία ή υγρασία ισορροπίας (equilibrium moisture content): η περιεχόμενη 
υγρασία σε ισορροπία με τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου (θερμοκρασία, σχετική 
υγρασία)

-Σημείο ινοκόρου ή όριο κορεσμού ινών (fiber saturation point): κυτταρικά τοιχώματα 
κορεσμένα, κυτταρικές κοιλότητες κενές

-Μέγιστη υγρασία(maximum moisture content): η μέγιστη ποσότητα υγρασίας που μπορεί 
να συγκρατήσει το ξύλο (μπορεί να φθάσει ως 1000% στο πιο ελαφρύ ξύλο, π.χ. Balsa)

-Προσρόφηση (adsorption): η πρόσληψη υγρασίας

-Εκρόφηση (desorption): η απώλεια υγρασίας

-Υστέρηση (hysteresis): Το φαινόμενο κατά το οποίο η ισοδύναμη υγρασία κατά την 
πρώτη εκρόφηση είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην  πρώτη προσρόφηση, 2η εκρόφηση, 
κ.ο.κ. (κάτω από ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του χώρου)



Υγρασία Ισορροπίας του ξύλου = Ισοδύναμη υγρασία
Ορισμός: Η υγρασία που ισορροπεί ένα ξύλο όταν μείνει εκτεθειμένο
σ΄ ένα χώρο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες
συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας
Παράγοντες που την επηρεάζουν:
• Σχετική υγρασία του αέρα
• Θερμοκρασία του περιβάλλοντος



Σημείο ινοκόρου (Σ.Ι.)
-Θεωρητική κατάσταση υγρασίας του ξύλου:  
Μέγιστη υγρασία που μπορεί να προσλάβει 
το ξύλο από υδρατμούς της ατμόσφαιρας
-Εύρος τιμών: 20 – 40% - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ f=30%
-Παρουσία εκχυλισμάτων μειώνει το Σ.Ι.

Υγρασία ξύλου & Σχετική υγρασία αέρα



Εξάρτηση της υγρασίας του ξύλου από τη σχετική υγρασία και τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου





Υπολογισμός υγρασίας ισορροπίας





Ισοδύναμη υγρασία του ξύλου σε μεταβλητές  ατμοσφαιρικές 
συνθήκες στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του έτους (μεγαλύτερες 
τιμές κατά τη χειμερινή περίοδο που είναι πιο υγρή)



Ισόυγρες καμπύλες στην Ευρώπη κατά τον μήνα Ιανουάριο (Η κάθε ισόυγρη
καμπύλη συνδέει τόπους όπου το ξύλο έχει την ίδια ισοδύναμη υγρασία)



Το φαινόμενο της υστέρησης

Φαινόμενο της υστέρησης



Σχέση πυκνότητας και μέγιστης υγρασίας (΄Οσο μειώνεται η μέγιστη 
υγρασία αυξάνεται η πυκνότητα)



Μέγιστη Υγρασία***

Η Μέγιστη Υγρασία που μπορεί να συγκρατήσει το ξύλο 
μέσα στη μάζα του είναι συνάρτηση του ποσοστού των 
κενών χώρων του.

Υmax = 100 ∗ 1𝑟0  − 0,67 + 𝟑𝟎
Όπου Ymax = Μέγιστη υγρασία του ξύλου (%)
rο= Ξηρή πυκνότητα (g/cm3)
30% = Σημείο ινοκόρου (f)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ymax = 100 [(rw – ro) /rw.Ro] +f (για ξηρή πυκνότητα)→100 (1/ro -0,67) + 30 
Ymax = 100 [(rw – R) /rw .R]    (για βασική πυκνότητα)→ 100 (1/R - 0,67) 



Ορισμός και υπολογισμός της υγρασίας του ξύλου







Mέθοδοι υπολογισμού της υγρασίας του ξύλου
•Μέθοδος της ξήρανσης & ζύγισης
•Μέθοδος της απόσταξης
•Μέθοδος των ηλεκτρικών υγρόμετρων
________________________________________

Μέθοδος της ξήρανσης & ζύγισης (εργαστηριακή μέθοδος)

1. Κόψιμο δείγματος ξύλου
2. Ζύγιση (αρχική μέτρηση)
3. Ξήρανση σε φούρνο στους 103 βαθμούς Κελσίου 
4. Τοποθέτηση σε ξηραντήρα (κλιματισμός – εξίσωση της 
θερμοκρασίας του δείγματος με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος)
5. Ζύγιση (τελική μέτρηση)



Μέθοδος της απόσταξης

1. Tεμαχισμός ξύλου σε πολύ μικρά
τεμαχίδια

2. Ζύγιση ξύλου (αρχική)
(συνήθως 20g – 50g)

3. Απόσταξη σε διαλύτη που δεν 
αναμιγνύεται με το νερό (ξυλόλη)

4. Ογκομέτρηση ή ζύγιση του νερού 
που αποστάχθηκε (υγρασία ξύλου)



Χρήση ηλεκτρικών υγρομέτρων – Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα
-Εύκολη μέτρηση πολλών δειγμάτων (ή θέσεων σε ένα δείγμα)
-Μη καταστρεπτική μέθοδος
-΄Οργανα ελαφρά, φορητά
-Μικρότερη δαπάνη μέτρησης
Μειονεκτήματα
-Μικρότερη ακρίβεια
-Μη αξιόπιστες μετρήσεις για Π.Υ. >30% και <7%
-Εξάρτηση των μετρήσεων από θερμοκρασία, πυκνότητα, κ.ά., του 
ξύλου
-Εξάρτηση των μετρήσεων από ατμοσφαιρικές συνθήκες



Μέθοδος των ηλεκτρικών υγρομέτρων-Ορθή εφαρμογή
1. Διόρθωση του υγρόμετρου (calibration)
2. ΄Ελεγχος φορτιστή (μπαταρίας)
3.     Ρύθμιση της σωστής κλίμακας (λ.χ. 1, 2, 3) ανάλογα με το είδος 

του ξύλου (πυκνότητα)
4. Κάρφωμα των ακίδων μέσα στο ξύλο
5. Κατάλληλα για υγρασίες ξύλου από 5% μέχρι 30-35%.
6. Διατήρηση του υγρομέτρου σε καλή κατάσταση!
7. Επιμελής χειρισμός (έλεγχος οργάνου, διορθώσεις του οργάνου, 

διατήρηση καθαρών ηλεκτροδίων, έγκαιρη αντικατάσταση 
συσσωρευτών, ορθή ανάγνωση, προσεκτική μεταχείριση)

8. Κατάλληλη επιλογή των δειγμάτων ξύλου (αντιπροσωπευτι-
κότητα δειγμάτων) ή των θέσεων μετρήσεως

9. Ανάγκη για αρκετό αριθμό μετρήσεων



-Παράγοντες που επιδρούν στις ηλεκτρικές ιδιότητες εκτός από την 
υγρασία : είδος ξύλου, πυκνότητα, θερμοκρασία, διεύθυνση ινών, 
περιεχόμενες χημικές ουσίες, κ.λπ.
-Είδος ξύλου (διαφορές δομής και πυκνότητας)
-Θερμοκρασία (Η ηλεκτρική αντίσταση αυξάνεται με τη 
θερμοκρασία)
-Διεύθυνση ινών (συνιστάται η ροή του ρεύματος να είναι // με τις 
ίνες)
-Μεγάλη επιφανειακή υγρασία →αυξημένες ενδείξεις
-Ανομοιόμορφη κατανομή υγρασίας μέσα στο δείγμα ξύλου
-Το πάχος δείγματος δεν επηρεάζει εφόσον υπάρχει ομοιόμορφη 
κατανομή υγρασίας σε όλη τη μάζα του ξύλου

Παράγοντες που επιδρούν στην ακρίβεια των 
μετρήσεων



Η υγρασία επηρεάζει:
• την πυκνότητα
• τις μηχανικές ιδιότητες
• την κατεργασία με μηχανήματα
• τη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα 
• την ανθεκτικότητα του ξύλου στην προσβολή μυκήτων και εντόμων 

(υγρασία  > 22 % επιτρέπει τη δραστηριοποίηση των μυκήτων για σήψη 
του ξύλου)

_______________________________
Η υγρασία είναι καθοριστικός παράγοντας για: 
• Την ξήρανση (το ξύλο πρέπει να ξηραθεί πριν τη χρήση του) 
• Τον εμποτισμό (Το ξύλο πρέπει να ξηραίνεται πριν εμποτισθεί < 30%)
• Την παραγωγή επίπλων (π.χ. καμπύλα μέρη).
• Την παραγωγή ξυλοκατασκευών (ισοδύναμη υγρασία)

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

*****Υγροσκοπικότητα του ξύλου: Σημαντικό μειονέκτημα. Αν το 
ξύλο δεν ήταν υγροσκοπικό, θα ήταν ΙΔΑΝΙΚΗ πρώτη ύλη 



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ



Ισοδύναμη Υγρασία του ξύλου (EMC)



Υγρασία ξύλου & Σχετική υγρασία αέρα



Σημασία της υγρασίας ισορροπίας (σε εσωτερικούς χώρους)



Απώλεια υγρασίας κάτω από το σημείο ινοκόρου (30%)   →  Ρίκνωση 
του ξύλου (μείωση των διαστάσεών του)

Πρόσληψη υγρασίας από 0% μέχρι το σημείο ινοκόρου (30%)   →  
Διόγκωση του ξύλου (αύξηση των διαστάσεών του)

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ



Ανισοτροπία ρίκνωσης στις τρεις βασικές κατευθύνσεις

ΑξονικήΑκτινικήΕφαπτομενική

Ρίκνωση

Σχέση γωνίας μικροϊνι-
δίων με εφαπτομενική
και αξονική ρίκνωση →



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

ανισότροπης ρίκνωσης 



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

ανισότροπης ρίκνωσης 



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



Επίδραση της υγρασίας του ξύλου στη μηχανική αντοχή



Επίδραση της υγρασίας του ξύλου στη μηχανική αντοχή (μέτρο 
ελαστικότητας, ΜΕ)

Χλωρό ξύλο

Ξύλο σε υγρασία 12 %

Πυκνότητα

ΜΕ







Τρόποι συγκράτησης της υγρασίας



Τρόποι συγκράτησης της υγρασίας


