
ΣΥΝΘΕΤΕΣΣΥΝΘΕΤΕΣ ΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣ
ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ COMCOM--PLYPLY



ΙΣΤΟΡΙΚΑΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

n Εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ (από τις εταιρείες Oregon 
Strand Board και Georgia Pacific Corporation)
αρχές του 1980 ως συνδυασμός μεταξύ
αντικολλητού και μοριοπλάκας τύπου OSB.

n Είναι προϊόντα τα οποία ανταγωνίζονται (ανάλογα
με τον τύπο) το αντικολλητό ή το συμπαγές ξύλο



ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

n ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΠΛΑΚΑΣ Η’ ΞΥΛΟΔΟΚΟΥ



n Πρόκειται για σύνθετες ξυλοπλάκες που
κυκλοφορούν με το εμπορικό όνομα Com-
ply.

n Αποτελούν συνδυασμούς προϊόντων
όπως των αντικολλητών και του OSB με
χρήση σε πολλές περιπτώσεις μονωτικών
υλικών.

n Η εμφάνιση του προϊόντος αποσκοπεί
στο να καλύψει την αυξημένη ζήτηση της
αγοράς σε ξυλοπλάκες με ιδιότητες και
εμφάνιση ανάλογη των αντικολλητών. 

Χαρακτηριστικά



n Ένας από τους τύπους ξυλοπλακών
Com-ply αποτελείται από σύνθετες
ξυλοπλάκες κατασκευασμένες από
ξυλοτεμαχίδια που δημιουργούν
«σάντουιτς» μεταξύ μιας ή περισσοτέρων
στρώσεων ξυλοφύλλων και συνθέτουν 3 
ή 5 στρώσεις συνολικά.

Χαρακτηριστικά



Είδη ξυλοπλακών Com-ply

nOregon Strand Board
Ξυλοπλάκες 5στρώσεων για εξωτερικές χρήσεις με
ξυλόφυλλα στις επιφάνειες και στο κέντρο και OSB
στις υπόλοιπες 2 στρώσεις.
nGeorgia Pacific Corporation Com-ply
Ξυλοπλάκες που αποτελούνται από πυρήνα
τρίστρωμων αντικολλητών πιεσμένες με στρώσεις
MDF σε κάθετη διάταξη εσωτερικά, και με ξυλόφυλλα
πλατύφυλλων στις δυο επιφάνειες.





ΞυλοπλάκαΞυλοπλάκα τύπουτύπου
ComCom--plyply μεμε
επιφανειακέςεπιφανειακές
στρώσειςστρώσεις απόαπό
ξυλόφυλλαξυλόφυλλα καικαι
μεσαίαμεσαία στρώσηστρώση
απόαπό ξυλοτεμαχίδιαξυλοτεμαχίδια



Τεχνολογία παραγωγής

Τα προϊόντα κατασκευάζονται σε τρεις φάσεις:
nn 11ηη φάσηφάση:: Γίνεται παραγωγή ξυλοφύλλων.
nn 22ηη φάσηφάση:: Παραγωγή της μεσαίας στρώσης, 
χρησιμοποιώντας τα υπολείμματα από την
1η φάση.

nn 33ηη φάσηφάση:: Συναρμολόγηση και συγκόλληση
των μερών της ξυλοπλάκας. 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ
ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ComCom--plyply Α΄ΦΑΣΗΑ΄ΦΑΣΗ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ
ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ComCom--plyply Α΄ΦΑΣΗΑ΄ΦΑΣΗ

κορμοί

αποφλοίωση
τεμαχισμός

πλαστικοποίηση

εκτύλιξη
ξήρανσηαποθήκευση
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ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ComCom--plyply Β΄ΦΑΣΗΒ΄ΦΑΣΗ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ
ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ComCom--plyply Β΄ΦΑΣΗΒ΄ΦΑΣΗ (OSB)(OSB)

κορμοτεμάχια
πλαστικοποίηση αποφλοίωση

θρυμματισμός

ξήρανση

Ανάμιξη με
συγκολλητική ουσία

στρωμάτωση συμπίεση
παρύφωση-λείανση αποθήκευση
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ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ComCom--plyply Γ΄ΦΑΣΗΓ΄ΦΑΣΗ

ΞυλόφυλλαΞυλόφυλλα ΜοριοπλάκαΜοριοπλάκα

ΕπάλειψηΕπάλειψη μεμε
συγκολλητικήσυγκολλητική ουσίαουσία

ΣυναρμολόγησηΣυναρμολόγηση

ΘερμήΘερμή συμπίεσησυμπίεση

ΠαρύφωσηΠαρύφωση -- ΛείανσηΛείανση

ComCom--plyply



Πλεονεκτήματα των δοκών τύπου Cοm –ply σε
σχέση με τους ξυλοδοκούς συμπαγούς ξύλου

n Διαθέτουν μεγαλύτερη ομοιογένεια.

n Είναι απαλλαγμένες από τα φυσικά σφάλματα του
ξύλου όπως λειψάδες, ρόζους κλπ.

n Δεν στρεβλώνουν. 

n Μπορούν να παραχθούν σε διαστάσεις σύμφωνα
με τις κάθε απαιτήσεις. 

n Μπορεί να γίνει συνδυασμός και με άλλα
προϊόντα, όπως μεταλλικό νήμα κλπ. 



Πλεονεκτήματα των δοκών τύπου Cοm –ply σε
σχέση με τα αντικολλητά

n Η τιμή του είναι μικρότερη του αντικολλητού
(περίππου 80-90% της τιμής του) αλλά μεγαλύτερη
από του OSB.

n Η ύπαρξη ξυλοφύλλων στις επιφάνειες δίνει την
εντύπωση αντικολλητού



ΧΡΗΣΕΙΣ

n Οι ξυλοπλάκες τύπου Com-ply χρησιμοποιούνται
για βασικές χρήσεις και βαρέος τύπου επένδυσης
τοίχων και ως υποδομή πατωμάτων.  

n Οι ξυλοδοκοί τύπου Com-ply χρησιμοποιούνται σε
ελαφρές κατασκευές αντικαθιστώντας το συμπαγές
ξύλο. 

Διακρίνονται σε ξυλοδοκούς για δάπεδα και
ξυλοδοκούς για φέρουσες κατασκευές. 



Πλεονεκτήματα



Πλεονεκτήματα














