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Το περιεχόµενο του βιβλίου φιλοδοξεί να καλύψει ένα µέρος του γνωστικού αντικειµένου της 
τεχνολογίας ξύλου. Το ξύλο είναι µια ανανεώσιµη και πολύτιµη πρώτη ύλη µε ασύγκριτα 
πλεονεκτήµατα που παράγεται από τα δασικά δένδρα και µπορεί να µας δώσει πληθώρα 
προϊόντων, µετά από µηχανική και χηµική κατεργασία. Είναι όµως παράλληλα ένα 
ανισότροπο, πολύπλοκο και δύσκολο υλικό. Υπάρχουν εκατοντάδες είδη ξύλου µε 
διαφορετικές φυσικές, µηχανικές και χηµικές ιδιότητες. Για τους λόγους αυτούς η σωστή 
αξιοποίησή του απαιτεί την τήρηση κανόνων τεχνολογίας και τη  γνώση της δοµής και των 
ιδιοτήτων του. 
 
Η ύλη του συγγράµµατος κατανέµεται σε 9 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο συνδέει την παραγωγή 
του ξύλου στο δάσος µε τη σωστή αξιοποίησή του παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και 
τεχνικές της υλοτοµίας και µεταφοράς του ξύλου από το δάσος στη βιοµηχανία. Το 2ο 
κεφάλαιο παρουσιάζει τα προϊόντα στύλων και πασσάλων που διατηρούν τη στρογγυλή 
µορφή του κορµού. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται η τεχνολογία πρίσης, ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός του πριστηρίου ξυλείας και η οργάνωση των επιµέρους τµηµάτων του: της 
κορµοπλατείας, του κυρίως πριστηρίου και της πριστοπλατείας. Στο 4ο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι µέθοδοι φυσικής και τεχνητής ξήρανσης του ξύλου και αναλύεται η 
εφαρµογή των προγραµµάτων τεχνητής ξήρανσης και η αποφυγή των σφαλµάτων που µπορεί 
να παρουσιασθούν. Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται οι τεχνολογίες άτµισης της ξυλείας και 
καµπύλωσης του ξύλου µε σκοπό την παραγωγή καµπύλων στοιχείων επίπλου. Οι µέθοδοι 
εµποτισµού του ξύλου µε διάφορες εµποτιστικές ουσίες και οι επιτρεπόµενες εφαρµογές του 
εµποτισµένου ξύλου αναλύονται στο 6ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται και 
αναλύεται το θέµα της ποιότητας και της πιστοποίησης της στρογγύλης και πριστής ξυλείας 
διαφόρων τύπων, ανάλογα µε το είδος ξύλου και τις εφαρµογές του ως δοµικό υλικό ή σε 
κατασκευές και έπιπλα. Στο 8ο κεφάλαιο αναλύεται η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη σε ότι αφορά τα προϊόντα πριστής ξυλείας. Τέλος, στο 9ο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι ξυλοφύλλων, οι µέθοδοι παραγωγής και οι εφαρµογές 
τους. 
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 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
1.           ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΞΥΛΟΥ & ΑΛΛΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 1.1         Παραγωγή ελληνικών δασών  
 1.2         Υλοτοµία 
  1.2.1       Τεχνική λειτουργίας του αλυσοπρίονου 
  1.2.2       Το τσεκούρι 
  1.2.3       Σφήνες  
  1.2.4       Ρίψη και διαµόρφωση δένδρων 
  1.3           Μετατόπιση 
 
2.              ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ & ΠΑΣΣΑΛΟΙ 
 2.1            Ξύλινοι στύλοι 
  2.1.1         Είδη ξύλου που χρησιµοποιούνται ως στύλοι 
  2.1.2         Εµποτιστικές ουσίες 
  2.1.3         ∆ιεθνής πρακτική 
  2.1.4         Υφιστάµενη κατάσταση - προοπτικές στην Ελλάδα 
  2.1.5         Εφαρµογές στύλων 
 2.2            Στύλοι από µπαµπού (bamboo) 
 2.3            Πάσσαλοι 
 
3.              ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ 
 3.1            Μέρη πριστηρίου 
  3.1.1         Κορµοπλατεία 
  3.1.2         Κυρίως πριστήριο 
  3.1.3         Πριστοπλατεία 
  3.1.4         Είδη και διαστάσεις πριστής ξυλείας 
 3.2           Μέθοδοι και τεχνολογία πρίσης  
  3.2.1         Βασικά µηχανήµατα πρίσης 
  3.2.1.1      Πολυπρίονο 
  3.2.1.2.    Ταινιοπρίονο 
  3.2.1.2.1   Πριονοελάσµατα 
  3.2.3         ∆ισκοπρίονο 
 3.3            Μέθοδοι πρίσης 
  3.3.1         Μέθοδοι πρίσης σε πριστήρια µε ταινιοπρίονα 
  3.3.2         Μέθοδοι πρίσης σε πριστήρια µε πολυπρίονα 
  3.3.3         Νέοι µέθοδοι πρίσης 
  3.3.3.1     Σύνθετα µηχανήµατα πρίσης - θρυµµατισµού 
  3.3.3.2     Θρυµµατιστής (κοπτήρας) ορθογωνισµού κορµών (Canter) 
  3.3.3.3     Παρυφωτής - θρυµµατιστής (Chipper edger) 
  3.3.3.4     ∆ιπλός ταινιοπρίονας - θρυµµατιστής 
  3.3.3.5     Πλεονεκτήµατα των µηχανηµάτων πρίσης - θρυµµατισµού 
 3.4            Τρόχισµα - συντήρηση  πριονιών & δίσκων 
  3.4.1         Τρόχισµα - συντήρηση πριονιών  
  3.4.2         Τρόχισµα - συντήρηση  δισκοπριόνων 
  3.4.3         Ποσοτική και ποιοτική απόδοση κατά την πρίση 
 
4.              ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 
 4.1            Φυσική ξήρανση 
 4.2            Τεχνητή ξήρανση µε θερµό και υγρό αέρα 
  4.2.1         Προγράµµατα ξήρανσης - παρακολούθησης πορείας ξήρανσης 
  4.2.2         Παραδείγµατα εφαρµογής προγράµµατος τεχνητής ξήρανσης 
  4.2.3         Πηλίκο υγρασίας 
  4.2.4         ∆ιάρκεια τεχνητής ξήρανσης 
 4.3            Άλλες µέθοδοι τεχνητής ξήρανσης 
  4.3.1         Ξήρανση σε χαµηλές θερµοκρασίες µε αφύγρανση 



  4.3.2         Ξήρανση σε κενό και υψηλή θερµοκρασία 
  4.3.3         Ξήρανση σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες 
  4.3.4         Ηλιακά ξηραντήρια 
  4.3.5         Ξήρανση µε υψίσυχνα ρεύµατα  
  4.3.6        Μέθοδοι ξήρανσης χωρίς βιοµηχανική εφαρµογή  
 4.4            Σφάλµατα ξήρανσης και αντιµετώπιση 
  4.4.1         Στρεβλώσεις και παραµορφώσεις 
  4.4.2         Ανοµοιόµορφη κατανοµή υγρασίας µέσα στο ξύλο 
  4.4.3         Αλλαγή χρώµατος του ξύλου 
  4.4.4         Επιφανειακές ραγάδες 
  4.4.5         Κελύφωση 
  4.4.6         Κυψελίδωση (εσωτερικές ραγάδες) 
  4.4.7         Κατάρρευση 
 
5.              ΑΤΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 
 5.1            Γιατί γίνεται η άτµιση; 
 5.2            ∆ιάρκεια και µέθοδοι άτµισης 
  5.2.1         Άτµιση µε χαµηλή πίεση 
  5.2.2         Άτµιση µε µεγάλη πίεση 
  5.2.3         Άτµιση στρόγγυλης ξυλείας 
 5.3            Καµπύλωση ξύλου επιπλοποιίας 
  5.3.1        Αρχές κάµψης του ξύλου 
  5.3.2        Επιλογή ξύλου για κάµψη 
  5.3.3        Υγρασία ξύλου 
  5.3.4        Κάµψη ξύλου επιπλοποιίας µε άτµιση ή βρασµό 
  5.3.4.1     Βιοµηχανική παραγωγή καµπύλων στοιχείων επίπλων 
  5.3.4.2     Θραύσεις κατά την κάµψη 
  5.3.4.3     Κάµψη ξύλου χωρίς λάµα στερέωσης 
  5.3.4.4     Χαρακτηριστικά του καµπύλου ξύλου 
  5.3.5        Κάµψη κρύου ξύλου µε την µέθοδο compwood 
  5.3.6        Κάµψη ξύλου µε υψίσυχνα 
  5.3.7        Κάµψη ξύλου µε αµµωνία 
 
6.             ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 
 6.1           Γιατί εµποτίζουµε το ξύλο; 
 6.2          Φυσική διάρκεια του ξύλου 
 6.3.          Εµποτιστικές ουσίες 
  6.3.1       Έλαια  
  6.3.2       Ελαιοδιαλυτές ουσίες (οργανικά διαλύµατα) 
  6.3.3       Υδατοδιαλυτές ουσίες 
  6.3.4      Υδατοαπωθητικές ουσίες 
  6.3.5       Καπνογόνες ουσίες 
  6.3.6       ∆ηλητηριώδη αέρια 
 6.4          Μέθοδοι εµποτισµού 
  6.4.1         Μέθοδοι εµποτισµού χωρίς εφαρµογή πίεσης 
  6.4.1.1     Επάλειψη µε βούρτσα ή πινέλο 
  6.4.1.2     Εµβάπτιση 
  6.4.1.3     Μέθοδος διάχυσης 
  6.4.1.4     Μέθοδος θερµού και ψυχρού λουτρού 
  6.4.2         Μέθοδοι εµποτισµού µε εφαρµογή πίεσης  
  6.4.2.1     Μέθοδοι µε εφαρµογή χαµηλής πίεσης 
  6.4.2.1.1  Μέθοδος διπλού κενού (double-vacuum treatmen) 
  6.4.2.1.2  Μέθοδος εκτόπισης των χυµών 
  6.4.2.2     Μέθοδοι µε εφαρµογή υψηλής πίεσης 
  6.4.2.2.1  Μέθοδος πλήρων κυττάρων 
  6.4.2.2.2  Μέθοδος κενών κυττάρων 
  6.4.3         Άλλες µέθοδοι εµποτισµού 
 6.5            Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπερατότητα του ξύλου 
  6.5.1         Παράγοντες δοµής 
  6.5.2         Επίδραση της µεθόδου εµποτισµού 



  6.5.3         Επίδραση του είδους συντηρητικού 
 6.6            Προετοιµασία του ξύλου για εµποτισµό 
 6.7            Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου εµποτισµού 
 6.8            Εφαρµογές εµποτισµένου ξύλου 
 6.9            Κίνδυνοι κατά την παραγωγή και χρήση του εµποτισµένου ξύλου 
 6.10          Ισχύουσα νοµοθεσία 
 6.11           Μέτρα προστασίας στα εµποτιστήρια, στην κατεργασία και 
                                  χρήση εµποτισµένου ξύλου 
 6.12          Μη επιτρεπόµενες χρήσεις εµποτισµένου ξύλου 
 6.13          Προστατευτικός εµποτισµός του ξύλου στην Ελλάδα 
  6.13.1    Ιστορική αναδροµή - σηµερινή κατάσταση 
  6.13.2     Οι προοπτικές στη χώρα µας 
 
7.             ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 
 7.1           Ποιότητα στρογγυλής ξυλείας 
  7.1.1        Ποιοτική ταξινόµηση στρογγυλής ξυλείας για 
                                                      οικοδοµικές κατασκευές 
  7.1.2        Ποιοτική ταξινόµηση στρογγυλής ξυλείας για εφαρµογές  
                                                       ως δοµικό υλικό 
  7.1.3         Ποιοτική ταξινόµηση ξύλινων στύλων τηλεπικοινωνίας  
                                                        και ηλεκτρισµού 
  7.1.4         Ποιοτική ταξινόµηση στρογγυλής ξυλείας µε Scanner κορµών 
  7.1.5         Ποιοτική ταξινόµηση ξύλινων πασσάλων 
 7.2            Ποιοτική ταξινόµηση πριστής ξυλείας 
  7.2.1         Είδη πριστής ξυλείας 
  7.2.2        Προσδιορισµός ποιοτικών χαρακτηριστικών σε πριστή  
                                                        ξυλεία κωνοφόρων 
  7.2.3        Μέτρηση διαστάσεων και επιτρεπόµενες αποκλίσεις  
                                                       πριστής ξυλείας   
  7.2.4       Ποιοτική ταξινόµηση πριστής ξυλείας κωνοφόρων για 
                                                      δοµικές κατασκευές  
  7.2.5        Ποιοτική ταξινόµηση απαρύφωτης πριστής ξυλείας οξιάς 
 7.3            Πιστοποίηση της οικοδοµικής ξυλείας 
 7.4            Μηχανή ποιοτικής ταξινόµησης πριστής ξυλείας 
 
8.             Η ΠΡΙΣΤΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 8.1           Τα παραγόµενα προϊόντα πριστής ξυλείας στην Ελλάδα 
 
9.            ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ 
 9.1           Πρώτη ύλη   
 9.2           Προετοιµασία του ξύλου πριν την παραγωγή 
 9.3           Μέθοδοι παραγωγής 
  9.3.1        Παραγωγή ξυλοφύλλων µε πρίση 
  9.3.2        Παραγωγή ξυλοφύλλων µε εκτύλιξη 
  9.3.3        Παραγωγή ξυλοφύλλων µε οριζόντια ή  
                                                       κατακόρυφη παλινδροµική τοµή 
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  9.3.4.1    Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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