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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη σηµερινή κοινωνία η τιµή δεν αποτελεί το µοναδικό κριτήριο για την επιλογή
ενός προϊόντος. Αντίθετα ο καταναλωτής αυξάνει τις απαιτήσεις του και απαιτεί να
αγοράζει προϊόντα που είναι πιστοποιηµένη η ποιότητα τους µετά από ποιοτικούς
ελέγχους που αυτό έχει υποστεί..
Οι έννοιες αυτές, πιστοποίηση, ποιοτικός έλεγχος και ποιότητα µπήκαν για τα καλά
στη ζωή µας. Αλλά πόσο καλά έχουµε κατανοήσει την σηµασία των εννοιών αυτών.
Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού θα γίνει µια προσέγγιση γενικά των εννοιών αυτών
αλλά και πιο ειδικά στο ποια είναι η σηµασία των λέξεων αυτών για το ξύλο και τα
προϊόντα του.
Μεγάλο µέρος των σηµειώσεων αυτών βασίστηκε στις µελέτες των κκ.. Αθανάσιου
Γρηγορίου και Βασίλειου Βασιλείου Καθηγητών του Α.Π.Θ. που εκπονήθηκαν για το
Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.
∆ρ. Γιώργος Νταλός

1.Η έννοια της ποιότητας.
Στην προσπάθεια του προσδιορισµού της έννοιας ποιότητα έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες τις οποίες συνοψίζοντας µπορούµε να καταλήξουµε στον πιο κάτω
επίσηµα αναγνωρισµένο ορισµό από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης:
«Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας
που σχετίζεται µε τη δυνατότητα του να ικανοποιεί δεδοµένες ή συναγόµενες
ανάγκες»
ISO 8402/1986 (International Standardization Organization)
Τα βασικά στοιχεία που εξασφαλίζουν την ποιότητα είναι :
1. Ο σχεδιασµός της ποιότητας
2. Ο έλεγχος της ποιότητας
3. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας
Ποιότητα ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας θα µπορούσαµε επίσης να ονοµάσουµε :
1.
2.
3.

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή και
ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη.
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδοµένες
προδιαγραφές.
Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του µάρκετινγκ, της κατασκευής, της
παραγωγής και της συντήρησης µέσω των οποίων ένα προϊόν η υπηρεσία
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του πελάτη.
4. Ο βαθµός στον οποίο ένα συγκεκριµένο προϊόν συµµορφώνεται µε τις
προδιαγραφές του
σχεδίου του.
Ποιότητα επίσης είναι:
1. Ο πιο σύγχρονος, ενδεδειγµένος, ευέλικτος και αποτελεσµατικός τρόπος διοίκησης
µιας
επιχείρησης.
2. Καταλληλότητα για χρήση.
3. Κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδοµένες ή συναγόµενες ανάγκες και
απαιτήσεις
του πελάτη.
4. Το να κάνεις κάτι σωστά την πρώτη φορά και κάθε φορά.
5. Το να πληρώνεις γι’ αυτό που πραγµατικά παίρνεις.
(Τσιότρας 1995)
Γενάτε έτσι η ανάγκη για την δηµιουργία ενός συστήµατος ποιοτικού ελέγχου.
Το ίδιο πρότυπο που µας όρισε την έννοια της ποιότητας συνεχίζει και µας δίνει και
τον ορισµό του συστήµατος ποιότητας που έχει ως εξής:
«Σύστηµα ποιότητας είναι η οργανωτική δοµή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι µέθοδοι
και οι πόροι για την ορθολογική διαχείριση της ποιότητας, την καθιέρωση και
εφαρµογή, δηλαδή, της πολιτικής ποιότητας που έχει υιοθετήσει η ανώτατη διοίκηση
του εκάστοτε οργανισµού».

Σύµφωνα µε τον Feigenbaum (1991) Σύστηµα ποιότητας είναι ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο δραστηριοτήτων που στοχεύει στην παραγωγή αγαθών µε χαρακτηριστικά
που ικανοποιούν πλήρως τον πελάτη µε το ελάχιστο δυνατό κόστος τη µέγιστη δυνατή
αξιοποίηση των πόρων, την άριστη ταχύτητα και την πλήρως ελεγχόµενη δράση.
Η φάση ελέγχου ποιότητας γίνεται µέσα από την επιθεώρηση που συνίσταται στην
απλή σύγκριση των προϊόντων που έχουµε παράγει µε το πρότυπο ή µε τις
πρωτογενείς προδιαγραφές.
Εξέλιξη του συστήµατος αυτού είναι ο έλεγχος ποιότητας που σύµφωνα µε το ISO
είναι «Το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών που επιβεβαιώνουν την
ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών» Το
πρόβληµα στην περίπτωση αυτών των ελέγχων είναι ότι τα προβλήµατα εντοπίζονται
µετά την παραγωγή των προϊόντων γεγονός που σηµαίνει ότι έχει γίνει η καταβολή
του κόστους παραγωγής .
Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί δυο ολοκληρωµένα συστήµατα ποιότητας:
1.
2.

Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
Σύστηµα διοίκησης ολικής ποιότητας

Τα βασικά στα οποία πρέπει να βασίζεται ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ποιότητας
είναι τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Καθορισµένοι και εξειδικευµένοι στόχοι και πολιτικές ποιότητας.
∆υναµικός προσανατολισµός προς τον πελάτη.
Ενοποίηση των δραστηριοτήτων όλου του οργανισµού.
Σαφώς και επακριβώς καθορισµένες δραστηριότητες όλου του προσωπικού.
Ειδικό πλαίσιο συνεχούς και αποτελεσµατικής αξιολόγησης όλων των
προµηθευτών.
Σύγχρονος εξοπλισµός και χρήση στατιστικών µεθόδων για τον έλεγχο της
ποιότητας.
Καθορισµένη και αποτελεσµατική ροή, επεξεργασία και έλεγχος των
πληροφοριών που σχετίζονται µε την ποιότητα.
Συνειδητοποίηση του ρόλου της ποιότητας από όλο το προσωπικό.
Σαφώς καθορισµένες προδιαγραφές, πρότυπα και µετρήσεις σε σχέση µε την
απόδοση και το κόστος ποιότητας.
Μηχανισµοί συνεχούς ελέγχου µε συνεχή ροή πληροφοριών και
ανατροφοδότηση, ανάλυση των αποτελεσµάτων και σύγκριση τους µε τα
προκαθορισµένα επιθυµητά πρότυπα.
Περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις της αποτελεσµατικότητας των
δραστηριοτήτων του συστήµατος ποιότητας.

Χρήσιµο θα ήταν επίσης να διασαφηνιστούν όροι όπως οι πιο κάτω:
1. Χαρακτηριστικά προϊόντος : τα πιο σηµαντικά από αυτά τα χαρακτηριστικά
καθορίζονται από τους ειδικότερους στόχους του οργανισµού όσο αφορά την αγορά
και από τις τεχνικές απαιτήσεις των σηµαντικότερων από τα στάδια της µεταποιητικής
διαδικασίας. Συχνά είναι απαραίτητο να γίνεται συµβιβασµός µεταξύ αυτών των δύο
πηγών ποιοτικών απαιτήσεων.
2. Σχεδιασµός : ο σχεδιασµός καθορίζει µε όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες τα
χαρακτηριστικά της δοµής ενός συγκεκριµένου προϊόντος και είναι ο οδηγός που

παρουσιάζει τη δίοδο που πρέπει να ακολουθηθεί για τη µετάφραση των αναγκών των
πελατών σε χαρακτηριστικά παραγόµενου προϊόντος. Ο αριθµός των σταδίων της
µεταποιητικής διαδικασίας, ο τύπος και η µορφή των απαραίτητων µέσων και οι τύποι
που απαιτούνται για την παραγωγή του συγκεκριµένου αποτελέσµατος καθορίζονται
σε µεγάλο βαθµό κατά τη φάση του σχεδιασµού.
3. Ικανότητα διαδικασίας: είναι η ικανότητα µιας συγκεκριµένης µεταποιητικής
διαδικασίας να παράγει ένα προϊόν που συµµορφώνεται σε καθορισµένες απαιτήσεις
του σχεδιασµού, δηλαδή το εύρος της διακύµανσης των χαρακτηριστικών του
προϊόντος από τις προδιαγραφές του σχεδιασµού κάτω από κανονικές εργασιακές
συνθήκες.
2. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
Σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO 8402/1986) Σύστηµα
∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι : «Το σύνολο των προγραµµατισµένων ή συστηµατικών
ενεργειών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία
ανταποκρίνεται σε δεδοµένες ή συναγόµενες απαιτήσεις ποιότητας».
Η εφαρµογή της διασφάλισης ποιότητας απαιτεί τη δηµιουργία ενός συστήµατος µέσω
του οποίου θα καθορίζονται και θα ενοποιούνται οι λειτουργικές διαδικασίες ενός
οργανισµού έτσι ώστε καµία να µην υπάγεται η να εξυπηρετεί αποκλειστικά κάποια
άλλη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες σχετίζονται µε όλες τις βασικές λειτουργίες
του οργανισµού, όπως : η διοίκηση , ο σχεδιασµός , τα οικονοµικά το µάρκετινγκ, οι
προµήθειες, οι πωλήσεις, η παραγωγή και η εγκατάσταση.
3. Η τεκµηρίωση και η διασφάλιση του συστήµατος. ∆ιασφάλιση ποιότητας
Σύµφωνα µε το λειτουργικό πλαίσιο που έχει δηµιουργηθεί την τελευταία δεκαετία η
διαχείριση των πιστοποιητικών κατά ISO 9000 γίνεται µε βάση το παρακάτω
τρίπτυχο:
1. Κάθε χώρα έχει τον εθνικό της φορέα πιστοποίησης ο οποίος τυγχάνει διεθνούς
αναγνώρισης.
2. Υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις – φορείς πιστοποίησης που έχουν την αρµοδιότητα
διενέργειας αξιολογήσεων συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και
εκπαίδευσης επιθεωρητών ποιότητας.
3. Οι επιθεωρητές ποιότητας έχουν την αρµοδιότητα εκτέλεσης των επιθεωρήσεων στις
επιχειρήσεις.
Η εγκατάσταση ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας συνίσταται στη δηµιουργία
ενός πλαισίου που περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία :
1. Το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας(Quality Assurance Manual).
2. Το εγχειρίδιο των διαδικασιών του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας (Procedures
manual).
3. Το εγχειρίδιο των οδηγιών εργασίας για την εκτέλεση των διαδικασιών ποιότητας
(Work instruction manual).
4. Τα έντυπα τεκµηρίωσης του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance
documents).
4. Φορείς τυποποίησης
Στην Ελλάδα την ευθύνη για την ανάπτυξη και διάδοση της τυποποίησης έχει ο
ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης) από το 1976 (Ν.372/1976). Είναι ο

εθνικός φορέας τυποποίησης και εκδίδει τα ελληνικά πρότυπα. Εκπροσωπεί την
Ελλάδα στους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης.
Κάθε χώρα έχει το δικό της φορέα τυποποίησης. Το µέγεθος των εµπορικών
συναλλαγών όπως και η εµπειρία καθιέρωσαν κάποια πρότυπα χωρών περισσότερο
από κάποια άλλα.
Οι πιο γνωστοί φορείς είναι οι πιο κάτω:
1. A.S.T.M. Standards (American Standards Association –American Society for Testing
and Materials), Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
2. B.S. (British Standards), British Standards Institution, Αγγλία
3. D.I.N. (Deutsches Institut fuer Normung), Γερµανία
4. Ν.F. (Normae Francaise), L’Association Francaise de Normalisation (ANFOR)
Γαλλία
Στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (C.E.N. Comitie Europien de
Normalization) είναι ο υπεύθυνος φορέας τυποποίησης για την Ευρωπαϊκή ένωση σε
θέµατα Ξύλου – Προϊόντων Ξύλου.
Οι εργασίες προτύπων για ένα συγκεκριµένο θέµα ανατίθενται σε Τεχνικές επιτροπές
TC. Με προϊόντα ξύλου ασχολούνται δύο Τεχνικές επιτροπές:
1. Η CEN/TC 207 για τα προϊόντα επίπλων
2. H CEN/TC 33 για πόρτες και παράθυρα
Η πρώτη επεξεργάζεται τους κανόνες ασφαλείας των επίπλων και για το σκοπό αυτό
αποτελείται από 7 υποεπιτροπές:
1. Έπιπλα Κουζίνας
2. Έπιπλα Γραφείου
3. Έπιπλα Μπάνιου
4. Έπιπλα Σαλονιών
5. Έπιπλα Υπαίθρια
6. Έπιπλα Παιδικά και
7. Έπιπλα Ταπετσαρίας.
Ενώ η δεύτερη επιτροπή χωρίζεται σε 6 υποεπιτροπές :
1. Παράθυρα
2. Πόρτες
3. Εξωτερικές επικαλύψεις από ξύλο
4. Είδη κιγκαλερίας
5. Βιοµηχανικές πόρτες και πόρτες γκαράζ
6. Συνεχόµενες προσόψεις
Εάν επικεντρωθούµε περισσότερο στο µασίφ ξύλο αλλά και σε προϊόντα ξύλου τότε
µπορούµε να περιοριστούµε στις πιο κάτω προδιαγραφές.
5. Πρώτες ύλες ξύλινων επίπλων
Μία αδροµερής κατανοµή των πρώτων υλών που µπορεί να συµµετέχουν στην
παραγωγή ενός επίπλου ή άλλης ξύλινης κατασκευής περιλαµβάνει το συµπαγές ξύλο
(µασίφ), τα συγκολλητά προϊόντα ξύλου (επικολλητό ξύλο, µοριοπλάκες, ινοπλάκες,

αντικολλητά, πηχοπλάκες), τις συγκολλητικές ουσίες, τα βερνίκια, τα πλαστικά και
άλλα υλικά ανόργανης φύσεως (ύαλος, µέταλλα κ.ά.) ( Πίνακας 1.).
Πίνακας 1. Πρώτες ύλες ξύλινων επίπλων.
Συµπαγές
(Μασίφ)
ξύλο

Συγκολλητά
προϊόντα

Συγκολλητικές
ουσίες(κόλλες)

Πλαστικά Υφάσµατα Αφρώδη Βερνίκια Ανόργανα
υλικά
υλικά

Η ορθολογική αξιοποίηση των παραπάνω πρώτων υλών-προϊόντων στην
επιπλοποιία προϋποθέτει την καλή γνώση των ιδιοτήτων τους ώστε να
χρησιµοποιηθούν καταλλήλως ανάλογα µε τη συγκεκριµένη χρήση. Η ποιότητα µιας
πρώτης ύλης έχει σχέση µε τις συγκεκριµένες ιδιότητές της, τις διαστάσεις της, τη
γεωµετρική µορφή και τη συµπεριφορά της ως δοµικό στοιχείο µιας κατασκευής. Στις
ιδιότητες των πρώτων υλών ανήκουν: η δοµή (µικροσκοπική και υποµικροσκοπική),
οι µηχανικές, υγροσκοπικές, χηµικές, θερµικές και ακουστικές ιδιότητες, η
κατεργασιµότητα µε κοπτικά µηχανήµατα, η ικανότητα σε συγκόλληση και βαφή, η
ευφλεκτικότητα, η διάρκεια ζωής, η τοξικότητα στον άνθρωπο, η φιλικότητα στο
περιβάλλον (τοξικότητα, ικανότητα ανακύκλωσης και βιοδιάσπασης) (βλ. Πίνακα 2).
΄Όπως είναι αυτονόητο η γνώση των παραπάνω ιδιοτήτων – χαρακτηριστικών της
πρώτης ύλης - υλικού είναι απαραίτητη προκειµένου να το επιλέξουµε
(προτιµήσουµε) ως κατασκευαστικό υλικό. Το άθροισµα αυτών των ιδιοτήτωνχαρακτηριστικών µε τα συγκεκριµένα µεγέθη τους συνθέτουν την ποιότητα µιας
πρώτης ύλης-υλικού. Η ποιοτική ταξινόµηση µιας πρώτης ύλης, υλικού ή προϊόντος
δεν µπορεί να βασίζεται σε υποκειµενικά κριτήρια τα οποία οδηγούν σε αυθαίρετα
συµπεράσµατα, αλλά σε συγκεκριµένα και διεθνώς ανεγνωρισµένα αντικειµενικά
κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά στηρίζονται οι εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές µε τις
οποίες γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και προϊόντων.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο ποιοτικός έλεγχος του ξύλου και των προϊόντων του ως
πρώτων υλών επειδή το ξύλο είναι βιολογικό υλικό και παρουσιάζει µεγάλη
µεταβλητότητα στις ιδιότητές του.
Πίνακας 2. Ιδιότητες – χαρακτηριστικά πρώτων υλών.
- ∆οµή (µικροσκοπική, υποµικροσκοπική)
- Μηχανικές ιδιότητες
- Υγροσκοπικές ιδιότητες
- Χηµικές ιδιότητες
- Θερµικές ιδιότητες
- Ακουστικές ιδιότητες
- Ευφλεκτικότητα
- Ικανότητα συγκόλλησης
- Ικανότητα βαφής
- Κατεργασία (µε κοπτικά µηχανήµατα)
- ∆ιάρκεια ζωής
- Τοξικότητα στον άνθρωπο (κι άλλους έµβιους οργανισµούς)
- Φιλικότητα στο περιβάλλον (τοξικότητα, βιοδιάσπαση, ανακύκλωση)

6. Ποιοτικός έλεγχος συµπαγούς (µασίφ) ξύλου
Το συµπαγές ξύλο προέρχεται από τους κορµούς των δένδρων τα οποία
συγκοµίζονται µε ειδικές υλοτοµίες από τα δάση. Το ξύλο ως βιολογικό υλικό
παρουσιάζει µεταβλητότητα δοµής και ιδιοτήτων όχι µόνο µεταξύ των διαφόρων
δασικών ειδών αλλά και µεταξύ δένδρων του ίδιου δασικού είδους. Επιπλέον το ξύλο
παρουσιάζει µεταβλητότητα δοµής (κατακόρυφη και οριζόντια) στον κορµό του ίδιου
του δένδρου. Η οριζόντια µεταβλητότητα αναφέρεται στην κατεύθυνση από την
εντεριώνη προς το φλοιό ενώ η κατακόρυφος από τη βάση προς την κορυφή του
δένδρου. Με τον όρο µεταβλητότητα δοµής εννοείται η δοµή των αυξητικών
δακτυλίων, η µορφολογία κυττάρων και η χηµική σύσταση και υποδοµή. Οι
παράγοντες που επιδρούν στη µεταβλητότητα της δοµής είναι η ηλικία του δένδρου
και διάφοροι ερεθισµοί του περιβάλλοντος στους οποίους υπόκειται το δένδρο κατά
την αύξησή του. Όπως είναι ευνόητο η µεταβλητότητα δοµής συνεπάγεται
µεταβλητότητα στις ιδιότητες του ξύλου. Οι δυνατότητες περιορισµού της
µεταβλητότητας δοµής και συνεπώς η παραγωγή ξύλου οµοιογενούς δοµής είναι
περιορισµένες επειδή το “βιολογικό εργοστάσιο” δάσος στο οποίο παράγεται το ξύλο
υπόκειται, σε αντίθεση µε τα κοινά εργοστάσια παραγωγής πρώτων υλών (τσιµέντο,
χάλυβας, πλαστικά κ.ά.), σε ανεξέλεγκτες από τον άνθρωπο φυσικές επιδράσεις του
περιβάλλοντος.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ποιότητα του ξύλου καθορίζεται από τα φυσικά
χαρακτηριστικά του (χρώµα, στιλπνότητα, οσµή, υφή, σχεδίαση, βάρος, σκληρότητα,
ρόζοι, εντεριώνη) και τη δοµή του.

7. Ποιοτική ταξινόµηση συµπαγούς ξύλου µε βάση τα φυσικά
χαρακτηριστικά και τη δοµή.
Πρόκειται για ποιοτικούς ελέγχους που στηρίζονται στην εµφάνιση και το µέγεθος
τόσο των φυσικών χαρακτηριστικών, των ελαττωµάτων δοµής (αυξητικές
ακανονιστίες), και ελαττωµάτων κατεργασίας. Με βάση αυτούς τους ποιοτικούς
ελέγχους οι σχετικές προδιαγραφές καθορίζουν διάφορες ποιοτικές κλάσεις
συµπαγούς ξύλου. Ορισµένα παραδείγµατα σχετικών διεθνών προδιαγραφών
ποιοτικού ελέγχου παρατίθενται στη συνέχεια.

*ΕΝ 942/1996: Timber in joinery. General classification of timber quality. Ξύλο
για επιπλοποιία. Γενική ταξινόµηση µε βάση την ποιότητα του ξύλου.
Η επιλογή συγκεκριµένου είδους ξύλου στην κατασκευή επίπλων επηρεάζεται από
µία σειρά παραµέτρων που σχετίζονται µε την αισθητική, οικονοµικότητα, µηχανική
αντοχή, διάρκεια και κατεργασιµότητα ( Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Κριτήρια επιλογής ενός είδους ξύλου (δασικού είδους).
Αισθητική

Μηχανική
αντοχή
- Φυσική διάρκεια - Πυκνότητα
- Ευκολία εµποτι- - Σκληρότητα
σµού µε προστα- - Πλάτος αυξητιτευτικές ουσίες κών δακτυλίων
- Απόκλιση ινών
- Αντοχή

Οικονοµικότητα Ανθεκτικότητα

- Χρώµα
- ∆ιαθεσιµότητα
- Σχεδίαση - Κόστος
- Υφή
- Προσφερόµενες
- Καταλληλό- διαστάσεις
τητα επιφάνειας για
επεξεργασία

Κατεργασία

Εφαρµογές

- Ευκαµψία
- Υγροσκο- Ικανότητα συγκόλ- πικότητα
λησης
- Ρίκνωση- Συµπεριφορά κατά ∆ιόγκωση
την ξήρανση
- Κατεργασία µε
κοπτικά µέσα

Η προδιαγραφή ταξινοµεί το ξύλο σε πέντε (5) ποιοτικές κλάσεις ανάλογα µε την
ύπαρξη, µέγεθος και κατανοµή των ακόλουθων οπτικώς εµφανών ποιοτικών
χαρακτηριστικών:
ρόζοι,
ραγάδες,
ρητινοθύλακες,
εγκλεισµός
φλοιού,
µεταχρωµατισµός σοµφού ξύλου, ασυνέχεια εντεριώνης µε τους γειτονικούς ιστούς,
προσβολές από έντοµα.
Η αρνητική επίδραση ορισµένων χαρακτηριστικών π.χ. οπές από νεκρούς ρόζους,
ραγάδες κ.ά. µπορεί να µειωθεί µε κατάλληλη πλήρωση των αντίστοιχων ασυνεχειών
των ιστών. Για την πλήρωση χρησιµοποιείται υγιές ξύλο του ίδιου δασικού είδους και
κατάλληλη συγκολλητική ουσία. Η περιεχόµενη υγρασία του ξύλου εξαρτάται από τη
χρήση για την οποία προορίζεται η επιπλοκατασκευή και καθορίζεται ως ακολούθως
(Πίνακας 4).
Πίνακας 4. Περιεχόµενη υγρασία ξύλου ανάλογα µε τις χρήσεις.
Μέση περιεχόµενη υγρασία*
(%)
Εξωτερικοί χώροι
12 έως 19
- Μη θερµαινόµενοι
12 έως 16
ο
9 έως 13
Εσωτερικοί χώροι
- Θερµαινόµενοι (12 έως 21 C)
- Θερµαινόµενοι Θ>21οC
6 έως 10
*Οι τιµές ισχύουν για συνθήκες που επικρατούν στον ευρωπαϊκό χώρο.
Χρήση

EN 975-1/1999: Sawn timber. Appearance grading of hard wood. Part 1: Oak and
beech. Πριστή ξυλεία. Ποιοτική ταξινόµηση ξυλείας πλατυφύλλων οπτικώς. Μέρος 1.
∆ρυς και Οξιά.
Η προδιαγραφή αφορά πριστή ξυλεία δρυός και οξιάς προ ή µετά την ξήρανση. Η
ποιοτική ταξινόµηση βασίζεται στην εµφάνιση, µέγεθος και κατανοµή σε όλες τις
επιφάνειες της πριστής ξυλείας διαφόρων ποιοτικών χαρακτηριστικών που
σχετίζονται µε τη δοµή, τα σφάλµατα πρίσης και άλλων ελαττωµάτων (Πίνακας 5).
Με βάση τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά και το είδος της πριστής ξυλείας
από άποψη διαστάσεων προβλέπονται για τη δρυ τέσσερις (4) ποιοτικές κλάσεις για
απαρύφωτη πριστή ξυλεία και τρεις (3) έως (5) ποιοτικές κλάσεις για παρυφωµένη
πριστή ξυλεία. Στην περίπτωση της οξιάς προβλέπονται τέσσερις (4) ποιοτικές
κλάσεις για απαρύφωτη ξυλεία και τρεις (3) έως (4) για παρυφωµένη πριστή ξυλεία.

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά ποιοτικής ταξινόµησης πριστής ξυλείας δρυός και οξιάς.
Φυσικά χαρακτηριστικά ,
Ελαττώµατα δοµής
- Ρόζοι (µέγεθος, κατανοµή,
υγιείς, αποπίπτοντες)
- Ραγάδες (ακτινικές, τοξοειδείς,
παγοραγάδες)
- Σχεδίαση (αφορά µόνο ξυλεία
δρυός: µικροί κανονικοί
≤3mm, µέσοι κανονικοί ≤ 4,5
mm, µεγάλοι δακτύλιοι)
- ∆ιεύθυνση ινών (απόκλιση,
στρεψοΐνια)
- Φλοιοθύλακες (επιφανειακώς,
σε βάθος)
- Σοµφό (αφορά µόνο τη δρυ:
υγιές, προσβεβληµένο)

Ελαττώµατα
κατεργασίας
κατά την πριση
- Ύπαρξη εντεριώνης
- Απαρύφωτη πλευρά

Παραµορφώσεις Μεταχρωµατισµός Προσβολή Προσβολή
µυκήτων εντόµων
- Κύρτωση του
µήκους στην
κατεύθυνση:
α. του πλάτους,
β. του πάχους
- Κύρτωση του
πλάτους
- Περιστροφική
παραµόρφωση

- Καστανό
εγκάρδιο (δρυς)
- Κόκκινο
εγκάρδιο (οξιά)
- Άλλοι µεταχρωµατισµοί

- Ελαφρύ -Επιφανειακή
διάνοιξη
σήψη
- Προχωρη- οπών
µένη σήψη - Σε βάθος
διάνοιξη
οπών
- Μαύρη
απόχρωση
οπών
(στοών)

EN 1611-1/1999: Sawn timber. Appearance grading of softwoods-Part 1:
European spruces, Firs, Pines and Douglas firs. Πριστή ξυλεία. Ποιοτική ταξινόµηση
ξυλείας κωνοφόρων οπτικώς. Μέρος 1. Ευρωπαϊκά είδη των γενών της Ερυθρελάτης,
Ελάτης, Πεύκης και Ψευδοτσούγκας.
Η προδιαγραφή ισχύει για πριστή ξυλεία προ ή µετά την ξήρανση. Η ποιοτική
ταξινόµηση βασίζεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά: Ρόζοι, ραγάδες, ρητινοθύλακες,
φλοιοθύλακες, απόκλιση ινών, θλιψιγενές ξύλο, σήψη, προσβολές εντόµων,
µεταχρωµατισµοί, παραµορφώσεις. ∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες ταξινόµησης η G2:
λαµβάνονται υπ’ όψη οι ρόζοι που εµφανίζονται µόνο στις δύο µεγάλες πρισµατικές
επιφάνειες και η G4: λαµβάνονται υπ’ όψη οι ρόζοι που εµφανίζονται σε όλες τις
πρισµατικές επιφάνειες.
Ταξινόµηση που γίνεται σύµφωνα µε την G2 και τα άλλα χαρακτηριστικά διακρίνει
τέσσερις (4) ποιοτικές κλάσεις. Ταξινόµηση που γίνεται σύµφωνα µε την G4 και τα
άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά διακρίνει πέντε (5) ποιοτικές κλάσεις.
EN 12246/1999: Quality classification of timber used in pallets and packaging.
Ποιοτική ταξινόµηση ξυλείας για χρησιµοποίηση σε παλέτες και
ως υλικού
συσκευασίας.
Η ποιοτική ταξινόµηση πριστής ξυλείας που προορίζεται για παλέτες ή για
συσκευασίες γίνεται οπτικώς. Με βάση τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά
διακρίνονται δύο (2) ποιοτικές κλάσεις. Ρόζοι, εντεριώνη, ραγάδες, ρητινοθύλακες,
κυάνωση, φλοιοθύλακες, σήψη, προχωρηµένες προσβολές εντόµων, απαρύφωτη
πλευρά, µαύρου χρώµατος στοές εντόµων.

8. Ποιοτικός έλεγχος-προσδιορισµός των φυσικών και τεχνικών
ιδιοτήτων ξύλου.

Ο ποιοτικός έλεγχος των ιδιοτήτων του ξύλου γίνεται µε βάση δοκιµασµένες στην
πράξη διεθνείς προδιαγραφές µε τις οποίες προσδιορίζονται οι τιµές των σχετικών
ιδιοτήτων. Οι τιµές αυτές συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες που προβλέπουν οι
ελάχιστες απαιτήσεις διεθνών προδιαγραφών προκειµένου να ταξινοµηθεί ποιοτικά το
ξύλο όσο αφορά τη συγκεκριµένη ιδιότητα.
Στη συνέχεια παρατίθενται διεθνείς προδιαγραφές προσδιορισµού των κυριότερων
ιδιοτήτων του ξύλου. Σε όσες ιδιότητες έχουν καθιερωθεί οι ευρωπαϊκές
προδιαγραφές (ΕΝ), που αφορούν την ευρωπαϊκή κοινότητα και συνεπώς είναι
δεσµευτικές για την Ελλάδα, ακολουθούνται αυτές. Για όσες ιδιότητες δεν έχουν
εκδοθεί ακόµη ευρωπαϊκές προδιαγραφές παρατίθενται οι σχετικές γερµανικές
προδιαγραφές DIN.
DIN 52180-Part 1/1977: Testing of wood. Sampling and cutting principles.
∆οκιµή (τεστ) του ξύλου. ∆ειγµατοληψία.
Η προδιαγραφή περιγράφει τη δειγµατοληψία δοκιµίων ξύλου για τον
προσδιορισµό µια συγκεκριµένης ιδιότητας.
Εάν ο σκοπός της δοκιµής (προσδιορισµός ιδιότητας) είναι η αξιολόγηση των
ιδιοτήτων του ξύλου ενός δασικού είδους και της µεταβλητότητάς του λόγω
επίδρασης βιολογικών, χηµικών και φυσικών επιδράσεων τότε προτιµώνται µικρά
δείγµατα (δοκίµια) ξύλου απαλλαγµένα σφαλµάτων. Τα δοκίµια έχουν σαφές
γεωµετρικό σχήµα και διαστάσεις (όπως προδιαγράφονται από την προδιαγραφή της
συγκεκριµένης ιδιότητας), επίπεδες και καθαρές επιφάνειες και έχουν αποκτήσει την
υγρασία ισορροπίας µετά τον κλιµατισµό τους σε κανονικό κλίµα (20±1οC και 65±3%
σχ. υγρ.). Τα δοκίµια είναι απαλλαγµένα ρόζων, η κατεύθυνση των ινών είναι
παράλληλη στις ακµές και περιλαµβάνουν και σοµφό και εγκάρδιο ξύλο. Στο
πρωτόκολλο της δειγµατοληψίας καταγράφεται το µέσο πλάτος των αυξητικών
δακτυλίων.
Εάν σκοπός της δοκιµής είναι ο προσδιορισµός των φυσικών και τεχνικών ιδιοτήτων
του ξύλου που χρησιµοποιείται στην πράξη τότε οι διαστάσεις είναι αυτές που
συνήθως ακολουθούνται κατά τις πρακτικές εφαρµογές. Σε κάθε δοκίµιο
καταγράφονται τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά: µέγεθος, θέση, κατανοµή,
αριθµός και είδος ρόζων, µέγεθος και διεύθυνση ινών, ποσοστό και θέση σοµφού
ξύλου στο δοκίµιο. Η θέση των ετησίων δακτυλίων στο δοκίµιο πρέπει να είναι τέτοια
όπως χρησιµοποιείται στην πράξη. Η θέση και το µέσο πλάτος των ετησίων
δακτυλίων καταγράφονται στο πρωτόκολλο της δοκιµής. Η περιεχόµενη υγρασία των
δοκιµίων ξύλου είναι όµοια µε αυτής που χρησιµοποιείται στην πράξη. Μετά τη
δοκιµή προσδιορίζονται η περιεχόµενη υγρασία και η πυκνότητα του ξύλου και
καταγράφονται στο πρωτόκολλο της δοκιµής.
Η δειγµατοληψία από το σύνολο πρέπει να είναι τυχαία και να ακολουθεί τους
κανόνες της µαθηµατικής στατιστικής. Επειδή οι ιδιότητες του ξύλου µεταβάλλονται
όχι µόνο µεταξύ των διαφορετικών ατόµων ενός δασικού είδους αλλά του ίδιου του
δασικού είδους θα πρέπει να λαµβάνεται επαρκής αριθµός δειγµάτων. Για
αποτελέσµατα που έχουν προσανατολιστικό χαρακτήρα επαρκεί αριθµός 10 δοκιµίων.
Όµως, συνήθως απαιτούνται πολύ περισσότερα δοκίµια για τον προσδιορισµό ενός
αντιπροσωπευτικού µέσου όρου µε επαρκή ακρίβεια.

DIN 52182/1976: Testing of wood. Determination of density. ∆οκιµή του ξύλου.
Προσδιορισµός της πυκνότητας.
Η πυκνότητα του ξύλου είναι ο λόγος της µάζας του δοκιµίου δια του όγκου του.

d = m
v

Όπου, m: η µάζα (βάρος) του δοκιµίου,
v: ο όγκος του δοκιµίου.

Η πυκνότητα του ξύλου µεταβάλλεται όχι µόνο µεταξύ των ατόµων ενός δασικού
είδους αλλά και στον κορµό του δένδρου ενός δασικού είδους και επηρεάζει
σηµαντικά τις φυσικές και τεχνικές ιδιότητες του ξύλου.
Το µέγεθος των δοκιµίων εξαρτάται από το σκοπό της έρευνας. Εάν ο προσδιορισµός
σχετίζεται µε τις µηχανικές ιδιότητες τότε τα δοκίµια θα πρέπει να περιλαµβάνουν την
ίδια εγκάρσια διατοµή των δοκιµίων που προβλέπεται για τον προσδιορισµό της
µηχανικής ιδιότητας. Εάν σκοπός είναι ο προσδιορισµός των ιδιοτήτων των δασικών
ειδών το δοκίµιο θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 5 ετησίους δακτυλίους στην
εγκάρσια διατοµή του. Συνήθως τα δοκίµια έχουν κανονικό γεωµετρικό σχήµα (κύβος
ή ορθογώνιο πρίσµα).
Επειδή η πυκνότητα του ξύλου επηρεάζεται από την υγρασία αυτή θα πρέπει να
αναφέρεται σε κάθε προσδιορισµό. Η υγρασία του ξύλου µπορεί να είναι η υγρασία
ισορροπίας του µετά τον κλιµατισµό σε κανονικό κλίµα (20±1οC, 65±3% σχ. υγρ.), ή
µετά την ξήρανσή του µέχρι απόλυτα ξηρού βάρους (mo), ή οποιανδήποτε άλλη
περιεχόµενη υγρασία. Το βάρος (µάζα) των δοκιµίων προσδιορίζεται µε ζύγιση µετά
τον κλιµατισµό. Ο όγκος, εάν έχουν κανονικό γεωµετρικό σχήµα προσδιορίζεται µε
µέτρηση των τριών διαστάσεων, ενώ στη περίπτωση ακανόνιστου σχήµατος µε τη
µέθοδο της εµβάπτισης, σύµφωνα µε την αρχή του Αρχιµήδους. Η πυκνότητα
εκφράζεται σε g/cm3 µε ακρίβεια 0,1% g/cm3 και συνοδεύεται µε την περιεχόµενη
υγρασία του ξύλου.
Παράδειγµα
Για να προσδιορίσουµε την πυκνότητα σε δείγµα πεύκου ορθογωνικής διατοµής
µετράµε τις διαστάσεις του (µήκος, πλάτος, πάχος) µε παχύµετρο µε ακρίβεια 2
δεκαδικών. Στη συνέχεια βρίσκουµε τον όγκο του δειγµάτος πολλαπλασιάζοντας τις
διαστάσεις: µήκος x πλάτος x πάχος και ζυγίζουµε το δοκίµιο µας µε ακρίβεια 2
δεκαδικών. Στη συνέχεια από τον τύπο της πυκνότητας βρίσκουµε την πυκνότητα σε
µονάδες gr/cm3.

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
1 Πεύκο

ΒΑΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ
gr
cm
cm
9,82
4,2
2

d=

ΠΑΧΟΣ
cm
2

OΓΚΟΣ
cm³
16,80

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
gr/cm³
0,58

m 4,2 x 2 x 2
=
= 0,85 gr/cm3
v
9,82

DIN 52183/1977: Testing of wood. Determination of moisture content.
∆οκιµή τεστ ξύλου. Προσδιορισµός της περιεχόµενης υγρασίας.

Η ποσοστιαία περιεχόµενη υγρασία του ξύλου παριστά τη σχέση µεταξύ της µάζας
του νερού που περιέχεται στο ξύλο και της απόλυτης ξηρής µάζας του ξύλου. Τα
δοκίµια µπορεί να έχουν διάφορες διαστάσεις, συνιστάται όµως το µήκος τους στην
κατεύθυνση των ινών να µην υπερβαίνει τα 20 mm. Μετά τα τεστ µηχανικής αντοχής
τα δοκίµια προσδιορισµού υγρασίας πρέπει να παίρνονται κοντά στη θέση θραύσεως.
Η λήψη των δοκιµίων πρέπει να γίνεται µε κοπτικά µέσα που έχουν οξείς ακµές για να
περιορίζονται οι απώλειες της υγρασίας. Αµέσως µετά τη λήψη προσδιορίζεται η µάζα
του δοκιµίου mu µε ζύγιση (ακρίβεια 0,1). Ακολουθεί ξήρανση (εικόνα 1) µέχρι
απόλυτα ξηρή µάζα mo σε κλίβανο (Θ=103±2 oC). Η απόλυτη ξηρή µάζα
επιτυγχάνεται όταν δύο διαδοχικές ζυγίσεις σε απόσταση 6 ωρών δεν διαφέρουν
περισσότερο του 0,1% της µάζας του δοκιµίου. Το δοκίµιο µετά την ξήρανση
τοποθετείται σε ξηραντήριο προκειµένου να ψυχθεί και στη συνέχεια ζυγίζεται.

Εικόνα 1. Ξήρανση δοκιµίων.

Η περιεχόµενη υγρασία υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση και εκφράζεται (%) µε
ακρίβεια 0,1.
όπου, u : περιεχόµενη υγρασία ξύλου.
m − m0
mu: µάζα ξύλου προ της ξήρανσης
υ (%) = u
⋅ 100
m0
mo: µάζα απόλυτου ξηρού ξύλου (u=0%)
Παράδειγµα
Για τον υπολογισµό της περιεχόµενης υγρασίας σε δείγµα πεύκου ζυγίζουµε το
δείγµα µας και το τοποθετούµε σε ξηραντήριο σε θερµοκρασία 103±2 Cο. Σε χρονικά
διαστήµατα 6 ωρών ζυγίζουµε το δείγµα µας έως ότου αποκτήσει σταθερό βάρος. Στη
συνέχεια από τον αντίστοιχο τύπο υπολογίζουµε την υγρασία.
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
1

Πεύκο

Μ1 gr

Μ2 gr

Μ3 gr

M4 gr

M5 gr

ΥΓΡΑΣΙΑ %

9,82

8,81

8,88

8,77

8,77

11,97

Y% =

mαρχικο − mτελικο
mτελικο

* 100 =

9,82 − 8,77
* 100 = 11,97
8,77

DIN 52184/1979: Testing of wood. Determination of swelling and shrinkage.
∆οκιµή του ξύλου. Προσδιορισµός της διόγκωσης και ρίκνωσης.

Το ξύλο ως υγροσκοπικό υλικό διογκώνεται όταν προσλαµβάνει υγρασία από το
περιβάλλον (αύξηση διαστάσεων) και ρικνώνεται όταν χάνει υγρασία (µείωση
διαστάσεων). Ως ανισότροπο υλικό το ξύλο παρουσιάζει διαφορετική αυξοµείωση
των διαστάσεών του, µε τη µεταβολή της υγρασίας, στις τρεις αυξητικές κατευθύνσεις
δηλ. την ακτινική r (παράλληλα µε τις ακτίνες) την εφαπτοµενική t (παράλληλα µε
τους ετησίους δακτυλίους) και την αξονική l (παράλληλα µε τις ίνες του ξύλου).
Η γραµµική διόγκωση (%) σε µία από τις τρεις κατευθύνσεις για αύξηση της
υγρασίας του ξύλου από u1 σε u2 δίνεται από τη σχέση:
a=

l 2 − l1
⋅ 100
lo

όπου,

α: γραµµική διόγκωση
l2: διάσταση σε υγρασία u2
l1: διάσταση σε υγρασία u1
l0: διάσταση σε υγρασία 0%

Η µέγιστη γραµµική διόγκωση (%) µπορεί να υπολογισθεί για κάθε µια αυξητική
κατεύθυνση από τη σχέση:
a max =

l w − lo
⋅ 100
lo

όπου, αmax: µέγιστη γραµµική διόγκωση
lw: διάσταση σε υγρασία w που υπερβαίνει το
σηµείο ινοκόρου
lo: ως άνω.

Η γραµµική ρίκνωση (%) σε κάθε µία από τις τρεις αυξητικές κατευθύνσεις για
µείωση της υγρασίας του ξύλου από u2 σε u1 προκύπτει από τη σχέση:
b =

l 2 − l1
⋅ 100
lw

όπου,

b: γραµµική ρίκνωση
l2, l1, lw: ως άνω.

Η γραµµική ρίκνωση (%) κατά την ξήρανση του ξύλου δίνεται από τη σχέση:
bN =

lw − l N
⋅ 100
lw

όπου,

lw: ως άνω
lΝ: διάσταση µετά τον κλιµατισµό του ξύλου
σε κανονικό κλίµα (20οC και 65% σχ. υγρ.).

Η ογκοµετρική διόγκωση ή ρίκνωση (%) αποτελεί το άθροισµα των γραµµικών
διογκώσεων ή ρικνώσεων του ξύλου στις τρεις αυξητικές κατευθύνσεις και δίνεται

από την ακόλουθη σχέση:

aν =

(100 + at ) ⋅ (100 + ar ) ⋅ (100 + al )
⋅100
10 4

Κατά προσέγγιση είναι av=at+ar+al
Συντελεστής διογκώσεως h σε (%) είναι η ποσοστιαία διόγκωση των διαστάσεων του
ξύλου που αντιστοιχεί σε µεταβολή υγρασίας αέρος 1% όταν αυτή µεταβάλλεται από
το επίπεδο του φT=35% στο φF=85% και δίνεται από τη σχέση:
h=

lF − lT
⋅100
lo (φ F − φΤ )

όπου, lF: διάσταση του ξύλου µετά επίτευξη
της υγρασίας ισορροπίας σε υγρό
κλίµα F (20oC και σχ. υγρασία.
80% ≤ F ≤ 90%)
lT: διάσταση του ξύλου µετά επίτευξη
υγρασίας ισορροπίας σε ξηρό κλίµα T (20oC και σχ. υγρασία.
30% ≤ T ≤ 40%)
lo: ως άνω.
∆ιαφορική διόγκωση q (%)/(%) είναι η ποσοστιαία διόγκωση των διαστάσεων του
ξύλου που αντιστοιχεί σε µεταβολή της υγρασίας του ξύλου κατά 1% όταν αυτή
συµβαίνει µεταξύ υγρασίας περιβάλλοντος φT=35% έως φF=85% και δίνεται από τη
σχέση:
q=

lF − lT
⋅ 100
lo (u F − uΤ )

όπου,

lF, lT και lo ως άνω
uF: περιεχόµενη υγρασία ξύλου µετά
τον κλιµατισµό σε υγρό κλίµα F
(20oC και σχ. υγρ. 80% ≤ F ≤ 90%)
uT: περιεχόµενη υγρασία ξύλου µετά
τον κλιµατισµό σε ξηρό κλίµα T
(20oC και σχ. υγρ. 30% ≤ T ≤ 40%)

Στη περίπτωση που η κατεύθυνση των διαστάσεων της πριστής ξυλείας του
συµπαγούς ξύλου δεν ταυτίζεται µε εκείνης των τριών αυξητικών κατευθύνσεων
(ακτινικής, εφαπτοµενικής, αξονικής) τότε µε την αυξοµείωση της υγρασίας του
ξύλου προκύπτουν παραµορφώσεις της εγκάρσιας διατοµής (απόκλιση από την
ιδανική ορθογωνική διατοµή). Οι παραµορφώσεις αυτές µπορούν να εκφρασθούν ως
q
ανισοτροπία διόγκωσης σύµφωνα µε τη σχέση: Aq = t ή ως ανισοτροπία ρίκνωσης
qr
κατά την ξήρανση Ab =

b N ,t
bN ,r

.

Ο προσδιορισµός της γραµµικής διόγκωσης ή ρίκνωσης σε εφαπτοµενική και
ακτινική κατεύθυνση γίνεται σε δοκίµια τετραγωνικής διατοµής πλευράς τουλάχιστον
20 mm. Το µήκος του δοκιµίου στην κατεύθυνση των ινών πρέπει να είναι 10 mm (βλ.
Σχήµα 1.Α). Εάν όµως το ξύλο εµφανίζει ανοµοιόµορφη δοµή (πλάτος αυξητικών
δακτυλίων, κατεύθυνση ινών) τότε επιλέγονται δοκίµια µεγαλύτερων διαστάσεων
ώστε να συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον 5 αυξητικοί δακτύλιοι. Κατά τη
διαµόρφωση των δοκιµίων πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι πλευρές του δοκιµίου
να είναι παράλληλες στην εφαπτοµενική και ακτινική κατεύθυνση και ιδιαιτέρως η
γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ των αυξητικών δακτυλίων και της εφαπτοµενικής
κατεύθυνσης να µην υπερβαίνει το 10%.
Ο προσδιορισµός της γραµµικής διόγκωσης ή ρίκνωσης στην αξονική κατεύθυνση
γίνεται σε δοκίµια τετραγωνικής διατοµής (πλευρά 20 mm) και µήκους στην
κατεύθυνση ινών τουλάχιστον 100 mm (βλ. Σχήµα 1.Β).
Ο αριθµός των δοκιµίων που είναι απαραίτητος για τους ανωτέρω προσδιορισµούς
εξαρτάται από το σκοπό της έρευνας. Για προκαταρκτική έρευνα µπορεί να αρκούν 10
δοκίµια, όµως συνήθως πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερος λόγω της γνωστής
ανισοτροπίας που εµφανίζει το ξύλο.

Σχήµα.1 Α. ∆οκίµιο προσδιορισµού της διόγκωσης-ρίκνωσης στην εφαπτοµενική και ακτινική
κατεύθυνση του ξύλου.
Β. ∆οκίµιο προσδιορισµού της διόγκωσης-ρίκνωσης στην αξονική κατεύθυνση του ξύλου.
Οι αριθµοί των ανωτέρω Σχηµάτων και όσων άλλων ακολουθούν υποδηλώνουν mm.

DIN 52185/1976: Testing of wood. Compression test parallel to grain. ∆οκιµή του
ξύλου. Αντοχή σε θλίψη (συµπίεση) παράλληλα µε τις ίνες.
Η δοκιµή γίνεται σε µικρά δοκίµια απαλλαγµένα σφαλµάτων τετραγωνικής
διατοµής a=20 mm. Εάν το ξύλο εµφανίζει ανοµοιόµορφη δοµή λαµβάνονται δοκίµια
µε µεγαλύτερο µήκος πλευράς a=50 mm έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνονται
τουλάχιστον 5 ετήσιοι δακτύλιοι. Το µήκος (ύψος) του δοκιµίου στην κατεύθυνση των
ινών µπορεί να είναι από h=1,5.a έως 3.a.
Τα δοκίµια προ του τεστ κλιµατίζονται σε κανονικό κλίµα (20±1οC και 65±3% σχ.
υγρ.). Προ της δοκιµής πρέπει να προσδιορίζεται η πυκνότητα του δοκιµίου.
Κατά το τεστ το δοκίµιο τοποθετείται µεταξύ δύο µεταλλικών πλακών και φορτίζεται
µέχρι επίτευξης (εντός 1,5±0,5 min) της µέγιστης αντοχής του δοκιµίου σε θλίψη σDII.

Το µήκος του δοκιµίου είναι κατά τη φόρτιση απόλυτα παράλληλο µε την κατεύθυνση
εφαρµογής του φορτίου. Η αντοχή σε θλίψη προσδιορίζεται από τη σχέση:

σ DII =

Fmax Fmax
(Ν/mm2)
=
A
a ⋅b

όπου,

Fmax: Μέγιστο φορτίο σε Ν
Α : εγκάρσια επιφάνεια δοκιµίου
a.b: διαστάσεις εγκάρσιας διατοµής

Εικόνα 2. ∆είγµα µετά από πείραµα αντοχής σε θλίψη παράλληλα µε τις ίνες.

Παράδειγµα
Έστω ότι θέλουµε να προσδιορίσουµε την αντοχή ξύλου οξιάς σε θλίψη.
Επιλέγουµε τα δοκίµια µας έτσι ώστε να µην έχουν σφάλµατα, στη συνέχεια
µορφοποιούµε τα δοκίµια µας έτσι ώστε να είναι ορθογωνισµένα και στις
διαστάσεις που ορίζει η προδιαγραφή. Τοποθετούµε τα δοκίµια σε θάλαµο
κλιµατισµού σε κ.σ. (20±1 C0 65±3 % σχ.υγρ.) έως ότου αποκτήσουν σταθερό
βάρος. Προσδιορίζουµε τις διαστάσεις χρησιµοποιώντας παχύµετρο µε ακρίβεια 2
δεκαδικών και ζυγίζουµε το δοκίµιο µας. Προετοιµάζουµε τη µηχανή αντοχής και
τοποθετούµε το δοκίµιο έτσι ώστε να δέχεται τη φόρτιση αξονικά. Όταν
ολοκληρωθεί το πείραµα τοποθετούµε το δοκίµιο σε ξηραντήριο µέχρι να
αποκτήσει απόλυτα ξηρή µάζα. Τέλος υπολογίζουµε την πυκνότητα και την
περιεχόµενη υγρασία του.
ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
(mm)

ΠΑΧΟΣ
(mm)

Fmax
(Νt)

ΜΕTΡΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
(Νt/mm²)

42,10

19,90

19,90

24.400

61,61

Ft =

Fmax
24400
=
= 61,61 Nt/mm2
axb 19,90 x19,90

DIN 52186/1978: Testing of wood. Bending test. ∆οκιµή του ξύλου.
Αντοχή σε κάµψη.

Η δοκιµή µπορεί να γίνει είτε σε µικρά δοκίµια ορθογωνικής διατοµής
απαλλαγµένων σφαλµάτων ή σε µεγάλα δοκίµια ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής
(στρογγύλη ξυλεία) διαστάσεων όµοιων µε αυτών που χρησιµοποιούνται στην πράξη.

Στην πρώτη περίπτωση κατά τη δοκιµή το φορτίο εφαρµόζεται στο µέσο του δοκιµίου
(βλ. Σχήµα 2) ενώ στη δεύτερη περίπτωση το φορτίο εφαρµόζεται σε δύο συµµετρικά
σηµεία του δοκιµίου (βλ. Σχήµα 3).

Σχήµα. 2. Α. ∆ιάταξη δοκιµίου µε την κεφαλή φόρτισης στο µέσο του κατά το τεστ δοκιµής
σε στατική κάµψη. 1: κεφαλή φόρτισης, 2: δροµέας, 3: κυλινδρική βάση, 4: απόσταση
στήριξης. Β. ∆ιαστάσεις δροµέα σε δοκιµή ξύλου απαλλαγµένου σφαλµάτων.

Σχήµα.3 ∆ιάταξη δοκιµίου µε φόρτιση σε δύο συµµετρικά σηµεία του. 1: κύλινδρος
φόρτισης, 2: πλακίδιο εδραζόµενο σε σφαίρα, 3: κυλινδρική βάση, 4: ενδιάµεσο πλακίδιο
στήριξης, 5: φορέας, 6: δροµέας, 7: βάση στήριξης, 8: κύλινδρος εδραζόµενος σε σφαίρα.

Στην πρώτη περίπτωση το µέτρο θραύσεως δίνεται από τη σχέση: σ Β =

3⋅ F ⋅l
.
2 ⋅ b ⋅ h2

Στη δεύτερη περίπτωση δοκιµίων ορθογωνικής διατοµής το φορτίο θραύσεως
3 ⋅ F ⋅ (l − l ' )
υπολογίζεται από τη σχέση, σ Β =
ενώ εάν πρόκειται για
2 ⋅ b ⋅ h2
δοκίµια κυκλικής διατοµής από τη σχέση,

σΒ =

8 ⋅ F ⋅ (l − l ' )
.
π ⋅d3

όπου, F: φορτίο θραύση σε Ν
h: πάχος (ύψος δοκιµίου) σε mm
b: πλάτος δοκιµίου σε mm
d: διάµετρος δοκιµίου σε mm
l: απόσταση υποστήριξης δοκιµίου
l΄: απόσταση µεταξύ δύο συµµετρικών σηµείων φόρτισης.
Το µέτρο ελαστικότητας είναι ένα χαρακτηριστικό µέγεθος που εκφράζει την
παραµόρφωση (µη µόνιµη, στην ελαστική περιοχή) του δοκιµίου κατά τη φόρτιση σε
κάµψη. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης µικρών ορθογωνικής διατοµής δοκιµίων µε
κεντρική φόρτιση το µέτρο ελαστικότητας υπολογίζεται από τη σχέση:
l3
∆F
EB =
⋅
3
4 ⋅ b ⋅ h ∆f
Εάν πρόκειται για µεγάλων διαστάσεων δοκίµια ορθογωνικής διατοµής µε φόρτιση σε
δύο συµµετρικά σηµεία το µέτρο ελαστικότητας δίνεται από τη σχέση:
(2 ⋅ l 3 − 3 ⋅ l ⋅ l ' 2 +l ' 3 ) ∆F
EB =
⋅
∆f
8 ⋅ b ⋅ h3
Εάν πρόκειται για δοκίµια µεγάλων διαστάσεων κυκλικής διατοµής µε φόρτιση σε δύο
συµµετρικά σηµεία το µέτρο ελαστικότητας s υπολογίζεται από τη σχέση:
2(2 ⋅ l 3 − 3 ⋅ l ⋅ l ' 2 +l ' 3 ) ∆F
EB =
⋅
∆f
3⋅π ⋅ d 4
όπου,

l, l΄, b, h και d ως άνω και ∆F: ∆ιαφορά δυνάµεων φόρτισης στην ελαστική
περιοχή παραµόρφωσης του δοκιµίου, σε Ν
∆f: Η παραµόρφωση (βέλος κάµψης στο µέσο του δοκιµίου) που αντιστοιχεί
στη διαφορά δυνάµεων ∆F, σε mm (βλ. Σχήµα 4).

Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα δύναµης-παραµόρφωσης στην περιοχή ελαστικής παραµόρφωσης.

Όσον αφορά τις διαστάσεις στην περίπτωση µικρών δοκιµίων ορθογωνικής διατοµής
απαλλαγµένων σφαλµάτων η εγκάρσια διατοµή τους είναι τετραγωνική µε πλευρά

b=h=20±1 mm. Εάν όµως πρόκειται για ξύλο µε ανοµοιόµορφη δοµή (πολύ πλατύς
ετήσιοι δακτύλιοι, ακανόνιστη διεύθυνση ινών) τότε η πλευρά επιλέγεται µεγαλύτερη
έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον 5 ετήσιοι δακτύλιοι. Το συνολικό
µήκος των δοκιµίων στην κατεύθυνση των ινών πρέπει να είναι L=l+3.h. Κατά τη
διαµόρφωση των δοκιµίων πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι πλευρές της εγκάρσιας
διατοµής να ταυτίζονται µε την εφαπτοµενική και ακτινική διεύθυνση του ξύλου. Στη
περίπτωση µεγάλων διαστάσεων δοκιµίων (οµοίων της πράξης) ορθογωνικής
διατοµής το µήκος ισούται, L=l+3.h ενώ για κυκλική διατοµή ισχύει η σχέση L=l+3.d.
Ο αριθµός των δοκιµίων καθορίζεται από την προδιαγραφή DIN 52180 Μέρος 1.
Προ της δοκιµής προηγείται κλιµατισµός των δοκιµίων (µέχρι σταθερού βάρους) σε
κανονικό κλίµα (20±1οC και 65±3% σχ. υγρ.).
Κατά τη φόρτιση η δύναµη F εφαρµόζεται οµοιόµορφα είτε στο µέσο είτε σε δύο
συµµετρικά σηµεία του δοκιµίου έτσι ώστε η θραύση να πραγµατοποιηθεί σε χρόνο
(1,5±0,5) min. Κατά τον προσδιορισµό του µέτρου ελαστικότητας απεικονίζεται το
διάγραµµα δύναµης (φορτίο) F και αντίστοιχης παραµόρφωσης f µέχρι του 1/3 του
φορτίου θραύσης. Από το ευθύγραµµο τµήµα της ελαστικής µη µόνιµης
παραµόρφωσης του διαγράµµατος δύναµη - παραµόρφωση επιλέγονται τα ∆F και ∆f
(βλ. Σχήµα 4).
Μετά τη δοκιµή αµέσως παίρνονται µικρά δείγµατα κοντά στη θέση θραύσης για τον
προσδιορισµό της περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου u.
Τα αποτελέσµατα του µέτρου θραύσεως σΒ εκφράζονται µε ακρίβεια 1 N/mm2
(MPa), ενώ του µέτρου ελαστικότητας ΕΒ µε ακρίβεια 100 N/mm2 (MPa).
Παράδειγµα
Έστω ότι θέλουµε να προσδιορίσουµε το µέτρο ελαστικότητας και την αντοχή
ξύλου ελάτης σε κάµψη. Επιλέγουµε τα δοκίµια µας έτσι ώστε να µην έχουν
σφάλµατα, στη συνέχεια µορφοποιούµε τα δοκίµια µας έτσι ώστε να είναι
ορθογωνισµένα και στις διαστάσεις που ορίζει η προδιαγραφή. Τοποθετούµε τα
δοκίµια σε θάλαµο κλιµατισµού σε κ.σ. (20±1 C0 65±3 % σχ.υγρ.) έως ότου
αποκτήσουν σταθερό βάρος. Προσδιορίζουµε τις διαστάσεις χρησιµοποιώντας
παχύµετρο µε ακρίβεια 2 δεκαδικών και ζυγίζουµε το δοκίµιο µας.
Προετοιµάζουµε τη µηχανή αντοχής και τοποθετούµε το δοκίµιο έτσι ώστε να
δέχεται τη φόρτιση στο κέντρο ή σε δύο συµµετρικά σηµεία, ανάλογα µε τη
δοκιµή που θέλουµε να κάνουµε. Κατά τη διάρκεια του πειράµατος θα πρέπει να
σηµειώνουµε το βέλος κάµψης σε αντιστοιχία µε τη δύναµη για τη δηµιουργία της
γραφικής παράστασης. Όταν ολοκληρωθεί το πείραµα τοποθετούµε το δοκίµιο σε
ξηραντήριο µέχρι να αποκτήσει απόλυτα ξηρή µάζα. Τέλος υπολογίζουµε την
πυκνότητα και την περιεχόµενη υγρασία του.
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DIN 68140-1/1998: Wood finger jointing. Finger jointing of soft wood for loadbearing structures. ∆ακτυλιοειδής σύνδεση του ξύλου. ∆ακτυλιοειδής σύνδεση ξύλου
κωνοφόρων για χρήση σε φέρουσες κατασκευές.

Η προδιαγραφή αφορά την κατά µήκος σύνδεση µε συγκόλληση των άκρων
πριστής ξυλείας αφού προηγηθεί κατάλληλη διαµόρφωσή τους (δακτυλοειδούς ή
σφηνοειδούς µορφής) µε σκοπό την αύξηση του µήκους. Τα λεπτοµερή στοιχεία
(µεγέθη) της διαµόρφωσης των άκρων δείχνονται στο ακόλουθο Σχήµα 7.

Σχήµα
Χαρακτηριστικά διαµόρφωσης των άκρων δακτυλιοειδούς-σφηνοειδούς µορφής.

7.

όπου, l: µήκος σφηνοειδούς προεξοχής
g: συνολικό πλάτος σύνδεσης
t: πλάτος βάσης σφηνοειδούς προεξοχής
b: πλάτος κορυφής της προεξοχής (εσοχή)
s: ανοχή (εύρος) µεταξύ προεξοχής και εσοχής
a: γωνία σφηνοειδούς προεξοχής
b
v=
µέτρο σµίκρυνσης του πλάτους
t
της προεξοχής
s
e=
σχετικό µέτρο ανοχής µεταξύ
l
προεξοχής και εσοχής.
Τα µεγέθη του προφίλ της σφηνοειδούς διαµόρφωσης των άκρων l, t και v ανάλογα
µε το µήκος l της διαµόρφωσης συνδέονται µεταξύ τους µε τις ακόλουθες σχέσεις: Για
l≤10 mm, lmin=3,6 t (1-2v). Για l>10 mm, lmin=4,0 t (1-2u). Η γωνία a είναι ≤ 7,5ο για
l≤10 mm και ≤ 7,1ο για l>10 mm. Ενώ είναι v≤0,18 και στις δύο περιπτώσεις.
Πίνακας 6. Συνήθη µεγέθη της σφηνοειδούς διαµόρφωσης
l
mm
10,0
15,0
20,0
20,0
30,0
50,0

t
mm
3,8
3,8
5,0
6,2
6,2
12,0

b
mm
0,6
0,42
0,5
1,0
0,6
2,0

v
0,16
0,11
0,10
0,16
0,10
0,17

Η υγρασία ξύλου των δύο πριστών που πρόκειται να συγκολληθούν µε σφηνοειδή
διαµόρφωση των άκρων τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% και η µεταξύ διαφορά
τους σε υγρασία το 5%.
Η σφηνοειδής διαµόρφωση των άκρων της πριστής ξυλείας γίνεται µε ειδικά
µηχανήµατα και συσκευές έτσι ώστε να αλληλοεµπλέκονται και να εφαρµόζουν
πλήρως µεταξύ τους. Η σφηνοειδής διαµόρφωση µπορεί να είναι κάθετη ή παράλληλη
µε το πλάτος των πριστοτεµαχίων όπως δείχνει το σχετικό Σχήµα 8. Στον ακόλουθο
Πίνακα παρουσιάζεται η αντοχή σε κάµψη πριστής ξυλείας η οποία συγκολλείται µε
σφηνοειδείς συνδέσεις.

Σχήµα 8. Α. Σφηνοειδής διαµόρφωση κάθετη στο πλάτος του δοκιµίου g.
Β. Σφηνοειδής διαµόρφωση παράλληλη µε µήκος του δοκιµίου g.

Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά µεγέθη πριστής ξυλείας συγκολληµένης µε σφηνοειδή σύνδεση
Αντοχή σε κάµψη
N/mm2

Ποιοτικές κλάσεις πριστής
ξυλείας ανάλογα µε την αντοχή
S7/MS7
σε φόρτιση. Σύµφωνα µε DIN
4076-1
Χρήση πριστής ξυλείας ως
20
στοιχείο σε επικολλητό ξύλο
Αυτόνοµη
χρήση
πριστής
16
ξυλείας

S10/MS10

S13

MS13

MS17

30

35

40

46

24

30

35

40

S: ταξινόµηση µε βάση οπτική παρατήρηση (ποιοτικά γνωρίσµατα ξύλου)
MS: ταξινόµηση µε ειδικά µηχανήµατα ταξινόµησης (αντοχή σε φόρτιση)

Κατά τη συγκόλληση η συγκολλητική ουσία πρέπει να επαλείφεται και στις δύο
επιφάνειες της σφηνοειδούς διατοµής και κατά το δυνατόν µέχρι την κορυφή της
προεξοχής (εσοχή). Επίσης η εφαρµογή της κατά µήκος πίεσης πρέπει να διαρκεί
τουλάχιστον 2S. Το ύψος της πίεσης καθορίζεται από το µήκος l της σφηνοειδούς
διαµόρφωσης. Ορισµένες ενδεικτικές τιµές παρουσιάζονται στο Σχήµα 9. Εφ’ όσον το
µήκος της σφηνοειδούς διαµόρφωσης είναι l>30 mm και το συνολικό πλάτος της
<100 mm τότε κατά τη συγκόλληση στο σηµείο σύνδεσης πρέπει να εφαρµοσθεί
επιπλέον πίεση ύψους έως 2 N/mm2 κάθετη προς το µήκος των πριστοτεµαχίων έως
ότου επιτευχθεί ικανοποιητική συγκόλληση. Μετά τη σύνδεση και προ κάθε
περαιτέρω κατεργασίας του συγκολληµένου ξύλου πρέπει να προηγηθεί πλήρη
σκλήρυνση της συγκολλητικής ουσίας σε θερµοκρασία χώρου τουλάχιστον 20οC.

Σχήµα 9. Απαιτούµενη πίεση για συγκόλληση άκρων συµπαγούς ξύλου σφηνοειδούς µορφής
σε σχέση µε το µήκος l της σφηνοειδούς διαµόρφωσης.

EN 13183-1/1998: Round and sawn timber. Method of measurement of moisture
content. Part 1: Method for determining moisture content of a piece of sawn timber
(Oven-dry method). Στρογγύλη και πριστή ξυλεία. Μέθοδος µέτρησης της υγρασίας.
Μέρος 1. Μέθοδος προσδιορισµού της υγρασίας σε πριστή ξυλεία (Απόλυτη-ξηρή
µέθοδος).

Το δοκίµιο προσδιορισµού της υγρασίας προέρχεται από ένα εκ των δύο ακραίων
τµηµάτων του πριστού µήκους 300 mm. Από το τµήµα αυτό επιλέγεται δοκίµιο µε
µήκος (παράλληλο στις ίνες) ≥20 mm και πλάτος το πλάτος του πριστού (βλ. Σχήµα
10). Το δοκίµιο πρέπει να είναι απαλλαγµένο σφαλµάτων (ρόζοι, φλοιός,

ρητινοθύλακες κ.ά.). Αµέσως µετά τη λήψη το δοκίµιο ζυγίζεται και τοποθετείται
προς ξήρανση σε κλίβανο στους 103±2οC. Το δείγµα θεωρείται απόλυτα ξηρό εάν η
διαφορά µεταξύ δύο αναγνώσεων του βάρους σε διάστηµα 2 ωρών είναι µικρότερη
του 0,1%. Ο υπολογισµός της περιεχόµενης υγρασίας γίνεται από την ακόλουθη
m − mo
σχέση: w = 1
⋅ 100
mo
όπου,

m1: το βάρος του δοκιµίου προ της ξήρανσης σε g
m0: το βάρος του δοκιµίου µετά την ξήρανση σε g
w: η περιεχόµενη υγρασία ξύλου σε % µε ακρίβεια 0,1.

Σχήµα. 10. Θέση λήψης δοκιµίου b) από ένα πριστοτεµάχιο α).

EN 13183-2/1998: Round and sawn timber. Method of measurement of moisture
content. Part 2. Method for estimating moisture content of a piece of sawn timber
(Electrical method). Στρογγύλη και πριστή ξυλεία. Μέθοδος µέτρησης της υγρασίας.
Μέρος 2. Μέθοδος προσδιορισµού της υγρασίας σε τµήµα πριστής ξυλείας (Ηλεκτρική
µέθοδος).

Η µέθοδος είναι κατάλληλη για υγρασία ξύλου από 7% έως περίπου 30%. Στην
περίπτωση που η πριστή ξυλεία έχει ξηραθεί σε θερµοκρασία 100 οC ή σε περίπτωση
χειρισµού της µε χηµικές προστατευτικές ουσίες τότε απαιτείται ιδιαίτερη ρύθµιση
της συσκευής µέτρησης της υγρασίας. Οι σχετικές συσκευές (ηλεκτρικά υγρόµετρα)
βασίζονται στη σχέση της ηλεκτρικής αντίστασης µε την υγρασία του ξύλου
λαµβάνοντας υπ’ όψη τη θερµοκρασία του ξύλου και το δασικό είδος. Συνήθως η
µέτρηση γίνεται παράλληλα µε τις ίνες του ξύλου. Η θέση µέτρησης της υγρασίας του
πριστού πρέπει να είναι απαλλαγµένη σφαλµάτων (ρόζοι, ρητινοθύλακες, φλοιός κ.ά.)
και να απέχει 300 mm τουλάχιστον από το άκρο του. Το βάθος έµπηξης των
ηλεκτροδίων, για την οποία γίνεται χρήση κατάλληλης σφύρας, πρέπει να φθάνει το
30% του πάχους του πριστού. Η θέση έµπηξης πρέπει να απέχει 30% του πλάτους του
πριστού από τις ακµές του (βλ. Σχήµα 11). Τα αποτελέσµατα της µέτρησης
εκφράζονται µε ακρίβεια 1%.

Σχήµα. 11. Θέση τοποθέτησης ηλεκτροδίου στο δοκίµιο για µέτρηση της περιεχόµενης
υγρασίας.

Ποιοτικός έλεγχος συγκολλητικών ουσιών και αντοχής των δεσµών
συγκόλλησης ξύλου.
EN 204/1997 (prelimary Norm): Classification of wood adhesives for nonstructural applications. Ταξινόµηση συγκολλητικών ουσιών ξύλου για χρήσεις σε µη
φέρουσες κατασκευές.

Οι συγκολλητικές ουσίες αναφέρονται σε ξυλεία επιπλώσεων και ξυλεία
εσωτερικών κατασκευών (επενδύσεις τοίχων και οροφής, παράθυρα, πόρτες, κ.ά.) οι
οποίες αποτελούνται από το ξύλο και τα συγκολλητά προϊόντά του. Η ταξινόµηση των
συγκολλητικών ουσιών ανάλογα µε τον τοµέα χρήσης και τις κλιµατικές συνθήκες
των χώρων εφαρµογής δείχνονται στον επόµενο Πίνακα 8.
Πίνακας 8. Ταξινόµηση συγκολλητικών ουσιών
Κλάσεις
D1

D2
D3

D4

Παραδείγµατα κλιµατικών συνθηκών και τοµέων εφαρµογής
Εσωτερικοί χώροι, µέγιστη υγρασία ξύλου 15%
Εσωτερικοί χώροι µε ευκαιριακή και µικρής χρονικής διάρκειας επίδραση
ρέοντος ύδατος και ευκαιριακή άνοδο της σχετικής υγρασίας η οποία
µπορεί να ανεβάσει την υγρασία ξύλου έως 18%.
Εσωτερικοί χώροι µε συχνή επίδραση ρέοντος ύδατος ή και υψηλής
υγρασίας αέρος. Εξωτερικοί χώροι προστατευµένοι από την απευθείας
έκθεση στους κλιµατικούς παράγοντες.
Εσωτερικοί χώροι µε συχνή µικρής διάρκειας επίδραση υψηλών
θερµοκρασιών και ρέοντος ύδατος. Εξωτερικοί χώροι εκτεθειµένοι στους
κλιµατικούς παράγοντες στους οποίους όµως οι επιφάνειες των ξύλινων
κατασκευών είναι καταλλήλως προστατευµένες.

Οι ελάχιστες τιµές της αντοχής των δεσµών συγκόλλησης δείχνονται ανάλογα µε
την κλάση της συγκολλητικής ουσίας στον επόµενο Πίνακα. Για κάθε χειρισµό όπως
δείχνεται στον Πίνακα 9 απαιτούνται δέκα δοκίµια. Για µικρού πάχους επίστρωση της
συγκολλητικής ουσίας ισχύουν οι τιµές του Πίνακα ενώ για παχύτερες στρώσεις οι
τιµές πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 80% αυτών του Πίνακα. Γενικά πρέπει
να επισηµανθεί ότι οι αναφερόµενες στον Πίνακα 9 τιµές έχουν ενδεικτική σηµασία

και δεν ισχύουν εφ’ όσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προβλεπόµενες διαστάσεις
των δοκιµίων.
Πίνακας 9. Ελάχιστες τιµές της αντοχής των δεσµών συγκόλλησης*
Σειρά
Είδος και διάρκεια χειρισµών
χειρισµών
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
1
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
3 ώρες σε νερό (20±5)oC
2
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
3
4 ηµέρες σε νερό (20±5)oC
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
4 ηµέρες σε νερό (20±5)oC
4
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
6 ώρες σε νερό που βράζει
5
2 ώρες σε νερό (20±5)oC

Αντοχή δεσµών συγκόλλησης, N/mm2**
D1
D2
D3
D4
≥10
≥10
≥10
≥10

−

≥8

−

−

−

−

≥2

≥4

−

−

≥8

−

−

−

−

≥4

*: ισχύει για λεπτού πάχους στρώσεις συγκόλλησης. **: οι ελάχιστες τιµές θα πρέπει να
επιτευχθούν από τις µέσες τιµές δέκα δοκιµών (τεστ). κανονικό κλίµα: (20±2)oC και (65±5)%
σχετική υγρασία ή (23±2)oC και (50±5)% σχετική υγρασία. − : δεν απαιτείται έλεγχος.

EN 205/1991: Test methods for wood adhesives for non structural applications.
Determination of tensile strength of lap joints. Μέθοδοι δοκιµών συγκολλητικών
ουσιών ξύλου για µη φέρουσες κατασκευές. Προσδιορισµός της αντοχής των δεσµών
συγκόλλησης (επιµήκεις αλληλοκαλυπτόµενες επιφάνειες) σε εφελκυσµό.

Η προδιαγραφή δεν ισχύει για φέρουσες κατασκευές και συγκολλητικές ουσίες
παραγωγής αντικολλητών, µοριοπλακών και ινοπλακών. Ισχύει για συγκολλήσεις
µεταξύ ξύλου ή συγκολλητών προϊόντων και προκειµένου να αξιολογηθεί η επίδραση
των συνθηκών συγκόλλησης και η επίδραση των χειρισµών στην αντοχή των δεσµών
συγκόλλησης. Επίσης για αξιολόγηση της συγκόλλησης µε µικρού ή µεγάλου πάχους
στρώσεις.
Για την κατασκευή των δοκιµίων χρησιµοποιείται ευθύϊνο, πλανισµένο, µη
ατµισµένο πριστοτεµάχιο οξιάς (Fagus silvatica L.) πλάτους 130 mm. Το ένα από τα
δύο πλακίδια που θα συγκολληθούν έχει πάχος 5 mm και το άλλο πάχος (5+a) mm
όπου a: πάχος στρώσης συγκολλητικής ουσίας. Στη περίπτωση λεπτής στρώσης (a:
0,1 mm) τα πλακίδια έχουν και τα δύο πάχος 5 mm (βλ. Σχήµα ΙΑ). Η πυκνότητα του
ξύλου της οξιάς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον (700±100) Kg/m3 για µια υγρασία
12%. Η γωνία µεταξύ των ετήσιων δακτυλίων και των συγκολληµένων επιφανειών
πρέπει να είναι 30-90ο. Τα δύο προς συγκόλληση πλακίδια προ της συγκόλλησης
πρέπει να κλιµατιστούν σε κανονικό κλίµα: (23±2)oC και (50±5)% σχ. υγρασία ή
(20±2)ο C και (65±5)% σχ. υγρασία.
Στην περίπτωση λεπτής στρώσης συγκολλητικής ουσίας τα δύο πλακίδια πάχους 5
mm και πλάτους 130 mm πλανίζονται ή λειαίνονται (Νο. 150) προ της συγκόλλησης.
Οι συνθήκες συγκόλλησης (ποσότητα συγκολλητικής ουσίας, διάρκεια, πίεση και
θερµοκρασία συγκόλλησης) είναι αυτές που συνιστά ο παραγωγός της συγκολλητικής

ουσίας. Στην περίπτωση της µεγάλου πάχους στρώσης στο ένα εκ των δύο πλακιδίων
που πρόκειται να συγκολληθεί πάχους (5+a), ανοίγονται µε φρέζα εγκοπές a: 0,5 mm
ή a: 1 mm και πλάτους 14 mm. Στην περίπτωση αυτή κατά την επάλειψη η
συγκολλητική ουσία θα πρέπει να γεµίσει πλήρως τις διανοιχθείσες εγκοπές (βλ.
Σχήµα ΙΒ). Από τα συγκολληµένα πλακίδια παίρνονται 5 δοκίµια πλάτους b: 20 mm
και µήκους l1: 150 mm και γίνονται µε φρέζα δύο εγκοπές ώστε η επιφάνεια
συγκόλλησης που πρόκειται να εφελκυθεί να είναι l2: 10 mm (βλ. Σχήµα 12).
Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε κατά το άνοιγµα των εγκοπών να µη θίγονται τα
αντίστοιχα συγκολληµένα πλακίδια.
Τα δοκίµια κλιµατίζονται προ της δοκιµής. Το είδος και η διάρκεια του κλιµατισµού ή
του χειρισµού εξαρτάται από το είδος της συγκολλητικής ουσίας και περιλαµβάνεται
στην προδιαγραφή ΕΝ 204/1997. Για κάθε χειρισµό και την αντίστοιχη δοκιµή
απαιτούνται τουλάχιστον 20 δοκίµια. Μεταξύ συγκόλλησης και δοκιµής πρέπει να
µεσολαβεί τουλάχιστον 1 εβδοµάδα.
Κατά τη δοκιµή τα δύο άκρα του δοκιµίου µήκους 40 έως 50 mm συγκρατούνται
από τις άρπαγες της µηχανής αντοχής. Το φορτίο εφελκυσµού εφαρµόζεται µε µία
ταχύτητα 50 mm/min µέχρι θραύσεως (αποχωρισµού των συγκολληµένων
επιφανειών) του δοκιµίου. Η αντοχή του δεσµού συγκόλλησης σε εφελκυσµό
προσδιορίζεται από τη σχέση:

τ=

Fmax Fmax
(Ν/mm2)
=
A
l ⋅b

όπου, Fmax: Μέγιστο φορτίο, Ν
Α: συγκολληµένη επιφάνεια, mm2
l: µήκος συγκολληµένης επιφάνειας, mm
b: πλάτος συγκολληµένης επιφάνειας, mm

Σχήµα 12. Α. ∆οκίµιο µε µικρό πάχος στρώσης της συγκολλητικής ουσίας.
α: Γωνία µεταξύ επιφανειών ετησίων δακτυλίων και των επιφανειών
συγκόλλησης = 30 έως 90ο
b: πλάτος δοκιµίου (20±0,1) mm,
l1: συνολικό µήκος δοκιµίου (150±1) mm
l2: αλληλοκαλυπτόµενο µήκος της επιφάνειας (10±0,1) mm
s: πάχος του δοκιµίου (5±0,1) mm
Β. ∆οκίµιο µε µεγάλο πάχος στρώσης της συγκολλητικής ουσίας.
α: πάχος στρώσης συγκολλητικής ουσίας.

Σε περιπτώσεις ταχείας σκλήρυνσης της συγκολλητικής ουσίας και ποιοτικού
ελέγχου που γίνεται για εσωτερικούς λόγους σε µια επιχείρηση µπορεί να αποκλίνει
κανείς από τις µορφές δοκιµίων που προαναφέρθηκαν και να χρησιµοποιήσει δοκίµια
της µορφής που δείχνει το κατωτέρω Σχήµα 13 Β.

Σχήµα 13. Α. Λήψη δοκιµίων από επικολληµένα πλακίδια. Αριθµός δοκιµίων 5x4=20 (από 1a έως 5d). α:
πάχος στρώσης συγκολλητικής ουσίας, b: πλάτος δοκιµίου, c: εγκοπή για µεγάλο πάχος
συγκολλητικής στρώσης, l1: συνολικό µήκος δοκιµίων, s: πάχος δοκιµίων.
Β. Τροποποιηµένη µορφή δοκιµίου για ιδιαίτερους λόγους σε µία παραγωγό εταιρεία.
l1: µήκος δοκιµίου (150±1) mm, b: πλάτος δοκιµίου (20±0,1) mm
l3: µήκος πριστοτεµαχίου (80±1) mm, s: πάχος δοκιµίου (5±0,1) mm
l2: µήκος αλληλοεπικάλυψης ((10±0,1) mm.

EN 12765/1997 (preliminary Norm): Classification of thermosetting wood
adhesives for non structural applications. Ταξινόµηση θερµοσκληραινόµενων
συγκολλητικών ουσιών για χρήσεις σε µη φέρουσες κατασκευές.

Η προδιαγραφή ταξινοµεί τις θερµοσκληραινόµενες συγκολλητικές ουσίες σε
κλάσεις (βλ. κατωτέρω Πίνακα 10) µε βάση την αντοχή των δεσµών συγκόλλησης σε
ξηρή ή υγρή κατάσταση. Για φέρουσες κατασκευές και συγκολλητικές ουσίες
παραγωγής µοριοπλακών, αντικολλητών, ινοπλακών και συγκόλληση ξυλοφύλλων
ισχύουν άλλες ειδικές προδιαγραφές.

Πίνακας 10. Ταξινόµηση συγκολλητικών ουσιών
Κλάσεις
C1

C2
C3
C4

Παραδείγµατα κλιµατικών συνθηκών και τοµέων εφαρµογής
Εσωτερικοί χώροι, µέγιστη υγρασία ξύλου 15%
Εσωτερικοί χώροι µε ευκαιριακή και µικρής διάρκειας επίδραση ρέοντος
ύδατος ή υδρατµών συµπυκνώσεως και/ή ευκαιριακή υψηλή υγρασία
αέρος που µπορεί να ανεβάσει την υγρασία ξύλου στο 18%.
Εσωτερικοί χώροι µε συχνή επίδραση ρέοντος ύδατος ή υδρατµών
συµπυκνώσεως και/ή υψηλής υγρασίας αέρος. Εξωτερικοί χώροι
προστατευµένοι από άµεση έκθεση στους κλιµατικούς παράγοντες.
Εσωτερικοί χώροι µε συχνή επίδραση ρέοντος ύδατος και υδρατµών
συµπυκνώσεως. Εξωτερικοί χώροι εκτεθειµένοι άµεσα στους κλιµατικούς
παράγοντες. ΄Έκθεση µεγάλης διάρκειας σε θερµοκρασίες >50oC

Για τη δοκιµή της συγκολλητικής ουσίας ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στην ΕΝ
205 µε εξαίρεση ότι η ταχύτητα δοκιµής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 6 έως 12
mm/min. Οι ελάχιστες τιµές της αντοχής συγκόλλησης δείχνονται στον επόµενο
Πίνακα 11. Οι τιµές αυτές αναφέρονται σε λεπτού πάχος στρώσεις της συγκολλητικής
ουσίας. Σε µεγάλου πάχους στρώσεις οι ελάχιστες τιµές πρέπει να ανέρχονται
τουλάχιστον στο 80% των αναφεροµένων στον Πίνακα11.
Πίνακας 11 Ελάχιστες τιµές της αντοχής των δεσµών συγκόλλησης
Σειρά
χειρισµών
1

2
3

4

Είδος και διάρκεια χειρισµών

7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
1 ηµέρα σε νερό (20±5)oC
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
3 ώρες σε νερό (67±2)oC
2 ώρες σε νερό (20±2)oC
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα
6 ώρες σε νερό που βράζει
7 ηµέρες σε κανονικό κλίµα

C1
≥10

Αντοχή , N/mm2
C2
C3
≥10
≥10

C4
≥10

−

≥7

≥7

≥7

−

−

≥4

−

−

−

−

≥4

1 ηµέρα: 24 ώρες.
κανονικό κλίµα: (20±2)oC και (65±5)% σχ. υγρασία ή (23±2)oC και (50±5)% σχ. υγρασία.
− : δεν απαιτείται έλεγχος.

Προσδιορισµός ξηρής µάζας της συγκολλητικής ουσίας
∆ιαδικασία
1. Από την ουσία προς εξέταση παίρνουµε 2g ουσίας τα οποία ζυγίζουµε µε ακρίβεια
0,001g.
2. Αφού ζυγίσουµε πορσελάνινη κάψα διαµέτρου 50mm, τοποθετούµε τα 2g ουσίας σ’
αυτή και ακολουθεί ξήρανση για 2 ώρες σε ξηραντήριο στους 120 οC.
3. Στην περίπτωση σκληρυντικών ουσιών η κάψα µε την ουσία ξηραίνεται για 2 ώρες σε
ξηραντήριο στους 80 οC και µετά ακολουθεί ξήρανση για άλλες δυο ώρες στους 120
ο
C.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ξήρανσης η κάψα µε την ουσία τοποθετείται σε
γυάλινο ξηραντήριο έτσι ώστε να αποκτήσει θερµοκρασία περιβάλλοντος.
5. Περίπου µισή ώρα αργότερα η κάψα µε την ουσία αποµακρύνεται και ζυγίζεται.
Ο υπολογισµός των στερεών συστατικών γίνεται από τον τύπο :
Στερεά ουσίας (ξηρή µάζα) % =

( Α − Β)
Μ

όπου : Α = το βάρος της ουσίας και της κάψας µαζί.
B = το βάρος της κάψας σε g.
Μ = το βάρος της ουσίας σε g (περίπου 2g).
Παράδειγµα

Κάψα
Ουσία
Κάψα + Ουσία

Βάρος πριν την ξήρανση
(g)
19,876
1,891
-

Στερεά ουσίας (ξηρή µάζα) % =

Βάρος µετά την ξήρανση
(g)
20,323

20,323 − 19,876
*100 = 23,63 %
1,891

Προσδιορισµός του χρόνου πήξεως.

100g συγκολλητικής ουσίας (ξηρή µάζα 50%) αναµιγνύονται µε 3 ml 20% διαλύµατος
καταλύτη (NH4Cl) δηλαδή αναλογία 1,2 ξηρή µάζα καταλύτη σε 100g ξηρής µάζας
συγκολλητικής ουσίας. Στην συνέχεια µικρή ποσότητα του µίγµατος φέρνεται σε
δοκιµαστικό σωλήνα ο οποίος βαπτίζεται σε νερό θερµοκρασίας 100ο C. Η
διαπίστωση του χρόνου πήξεως γίνεται µε συνεχή ανάδευση του µίγµατος µε µία
ράβδο. Ως χρόνος πήξεως λαµβάνεται ο χρόνος που χρειάστηκε από την εµβάπτιση
του δοκιµαστικού σωλήνα στο νερό µέχρι της πήξεως της συγκολλητικής ουσίας. Ο
χρόνος πήξεως της συγκολλητικής ουσίας υπολογίζεται σε δευτερόλεπτα και
αναφέρεται και η θερµοκρασία πήξεως.
Οπωσδήποτε οι χρόνοι πήξεως των διαλυµάτων της συγκολλητικής ουσίας που
χρησιµοποιείται αντίστοιχα στη µεσαία και στην επιφανειακή στρώση των

µοριοπλακών διαφέρουν επειδή το ποσοστό του καταλύτη ανά ξηρή µάζα
συγκολλητικής ουσίας είναι πάντα µεγαλύτερη στη µεσαία απ' ότι στην επιφανειακή
στρώση.

9. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΞΥΛΟΥ
ASTM D 1102-84. Standard test method for ash in wood. Μέθοδος
προσδιορισµού της τέφρας του ξύλου.

Σκοπός
Η µέθοδος αποσκοπεί στον προσδιορισµό της τέφρας η οποία εκφράζεται ως το επί
της (%) ποσοστό του παραµένοντος υπολοίπου µετά την ξηρά οξείδωση (οξείδωση µε
καύση στους 580-600οC) του ξύλου ή των παραγώγων του ξύλου. Το περιεχόµενο σε
τέφρα αποτελεί ένα µέτρο των ανόργανων συστατικών του ξύλου.
Συσκευές
Χρησιµοποιούνται χωνευτήρια (κάψες) µε ερµητικά προσαρµοσµένα καλύµµατα
χωρητικότητας 30 ml ή και περισσότερο. Προτιµούνται χωνευτήρια από πλατίνα αλλά
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα από χαλαζία ή πορσελάνη.
Για την καύση απαιτείται ηλεκτρικός κλίβανος κατά προτίµηση εφοδιασµένος µε
πυρόµετρο για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας. Επί πλέον είναι αναγκαίος ένας
αναλυτικός ζυγός µε ακρίβεια 0,1 mg και ένα πυριαντήριο µε ελεγχόµενη τη
θερµοκρασία µεταξύ 100 οC και 105 οC.
∆είγµα
Το δείγµα αποτελείται από 2 g περίπου κονιοποιηµένου ξύλου τέτοιων διαστάσεων
ώστε να διέρχεται από πλέγµα Νο 40 δηλ. <0,420 µm. Θα πρέπει να λαµβάνεται
ιδιαίτερη φροντίδα ώστε το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού υλικού
που πρόκειται να ελεγχθεί.
∆ιαδικασία ανάλυσης
Το κενό χωνευτήριο και το κάλυµµά του θερµαίνεται στους 60 οC, ψύχεται σε ένα
υάλινο ξηραντήριο (desiccator) και ζυγίζεται µε προσέγγιση 0,1 mg. Το δείγµα των 2
g τοποθετείται στο χωνευτήριο, προσδιορίζεται το βάρος του και τοποθετείται σε
πυριαντήριο για ξήρανση στους 100-105 οC µε ανοικτό το κάλυµµα. Μετά από 1 ώρα
καλύπτεται το χωνευτήριο µε το κάλυµµά του, ψύχεται σε ξηραντήριο και ζυγίζεται.
Η ξήρανση και η ζύγιση επαναλαµβάνονται µέχρι σταθερού βάρους που δεν
µεταβάλλεται περισσότερο από 0,1 mg. Κατά τη διάρκεια της ψύξης και ζύγισης
πρέπει να καλύπτεται το χωνευτήριο για να αποφεύγεται η προσρόφηση υγρασίας. Το
βάρος (χωνευτήριο και δείγµα µείον χωνευτήριο) καταγράφεται ως ξηρό βάρος του
δείγµατος.
Το χωνευτήριο µε το περιεχόµενό του χωρίς κάλυµµα τοποθετείται στον ηλεκτρικό
κλίβανο και αναφλέγεται µέχρι σχηµατισµού της ελάχιστης ποσότητας άνθρακα. Η
θέρµανση µέχρι ανάφλεξης γίνεται ήπια (σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας) ώστε
να αποφευχθεί η δηµιουργία φλόγας και ισχυρών ρευµάτων τα οποία µπορεί να
προκαλέσουν µηχανική απώλεια του περιεχόµενου. Συνιστάται τελική θερµοκρασία
ανάφλεξης από 580 οC µέχρι 600οC. Ανάφλεξη σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες πρέπει

να αποφεύγεται. Μετά την ανάφλεξη το χωνευτήριο και το περιεχόµενό του
µεταφέρονται σε ένα ξηραντήριο, αφού χαλαρός τοποθετηθεί το κάλυµµα, όπου
ψύχεται και µετά ζυγίζεται. Η θέρµανση επαναλαµβάνεται για περιόδους 30 min µέχρι
το βάρος µετά την ψύξη να µην µεταβάλλεται περισσότερο από 0,2 mg.
Υπολογισµός
Υπολογίζεται το επί της (%) ποσοστό τέφρας αναγόµενο σε δείγµα ξύλου
απαλλαγµένου από υγρασία ως εξής:
Τέφρα

(o o) =

W1
⋅ 100
W2

όπου,

W1:βάρος τέφρας
W2: ξηρό βάρος δείγµατος ξύλου

Το αποτέλεσµα εκφράζεται µε ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.

ASTM D1105-84. Standard method for preparation of extractive-free wood.
Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγµένου εκχυλισµάτων.

Σκοπός
Η µέθοδος αποσκοπεί στην προετοιµασία ξύλου απαλλαγµένου εκχυλισµάτων και
µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλα τα δασικά είδη της Βορείου Αµερικής. Τα εκχυλίσµατα
του ξύλου αποτελούνται από συστατικά τα οποία είναι διαλυτά σε ουδέτερους
διαλύτες και δεν αποτελούν µέρους της ξυλώδους µάζας. Τα συστατικά αυτά πρέπει ν’
αποµακρυνθούν προτού αρχίσει οποιανδήποτε άλλη χηµική ανάλυση του ξύλου.
Κατά την εφαρµογή της µεθόδου είναι δυνατόν τόσο τα χρησιµοποιούµενα υλικά όσο
και η διαδικασία ανάλυσης να είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου. Γι’ αυτό
πρέπει να παίρνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα προστασίας.
Τα εκχυλίσµατα που παίρνονται µε διάλυµα αλκοόλης-βενζολίου αποτελούνται από
κηρούς, λίπη και ορισµένα είδη ρητινών, ενώ µε ζεστό νερό εκχειλίζονται χηµικές
ενώσεις όπως τανίνες, σάκχαρα, άµυλο και χρωστικές ουσίες.
Συσκευή
Χρησιµοποιείται υάλινη συσκευή εκχυλίσεως τύπου Soxhlet µεγέθους τέτοιου ώστε
να µπορεί να υποδεχθεί το δείγµα και υάλινοι ηθµοί µε µέσο µέχρι µεγάλο πορώδες.
Αντί των υάλινων ηθµών µπορεί να χρησιµοποιηθούν και ηθµοί κατάλληλου µεγέθους
από βαµβακερό ύφασµα µε λεπτή ύφανση. Μια άλλη δυνατότητα είναι να
τοποθετηθεί µικρό κάλυµµα από βαµβάκι ή από συρµάτινο πλέγµα στο σωλήνα
εκκενώσεως της συσκευής και η συσκευή να πληρωθεί µε ξυλόσκονη. Επάνω στο
υλικό της ξυλόσκονης τοποθετείται λεπτός συρµάτινος δίσκος για να αποφευχθούν
αυλακώσεις από την ενστάλαξη του συµπυκνούµενου διαλύµατος.

Αντιδραστήρια
α) Αιθυλική αλκοόλη (95%).
β) Μίγµα αιθυλικής αλκοόλης-βενζολίου. Ανάµιξη αιθυλικής αλκοόλης και βενζολίου
σε κατ’ όγκο αναλογία 1:2. Επειδή οι ατµοί του βενζολίου είναι επικίνδυνοι για την

υγεία επιβάλλονται κατάλληλα µέτρα προστασίας κατά τη λειτουργία της συσκευής
Soxhlet.
∆είγµα
Το δείγµα αποτελείται από ξυλόσκονη ξηρή στον αέρα που έχει διαστάσεις <250 µm
και >180 µm και έχει παραχθεί µε µύλο τύπου Wiley.

Σχήµα 14. Συσκευή εκχυλίσεως τύπου Soxhlet.

∆ιαδικασία
Μια κατάλληλη ποσότητα του δείγµατος ξυλόσκονης τοποθετείται στον ηθµό
εκχυλίσεως έτσι ώστε να µην υπερβαίνει την κορυφή του σωλήνα του σιφωνίου. Στην
αρχή γίνεται επί 4 ώρες εκχύλιση µε µίγµα αλκοόλης-βενζολίου στη συσκευή
εκχυλίσεως Soxhlet. Στη συνέχεια ο ηθµός µε το δείγµα µεταφέρονται σε χοάνη
τύπου Bόchner, όπου µε αναρρόφηση αποµακρύνεται η περίσσεια του διαλύτη και ο
ηθµός µε την ξυλόσκονη εκπλύνεται µε αλκοόλη για αποµάκρυνση του βενζολίου.
Μετά ο ηθµός µε την ξυλόσκονη τοποθετείται στη συσκευή εκχυλίσεως και η
εκχύλιση συνεχίζεται µε αλκοόλη 95% για 4 ή περισσότερες ώρες όσες χρειάζονται
για να γίνει η αλκοόλη του σιφωνίου άχρωµος.
Όταν ο ηθµός είναι σχεδόν πλήρης τότε τοποθετείται επί του χείλους του ηθµού µια
κάψα τύπου Gooch κατάλληλου µεγέθους για τη συγκράτηση της ξυλόσκονης. Η
εκχύλιση µε κάθε εκχυλιστή πρέπει να έχει τέτοιο ρυθµό ώστε το σιφόνι να λειτουργεί
4 φορές ανά ώρα. Στη συνέχεια η ξυλόσκονη απλώνεται σε ένα λεπτό στρώµα και
αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα µέχρι να εξατµισθεί η αλκοόλη. Κατόπιν η ξυλόσκονη
µεταφέρεται µέσα σε φιάλη 1 λίτρου τύπου Erlenmeyer ή Florence και εκχειλίζεται 3
φορές µε 1 λίτρο απεσταγµένου νερού θερµοκρασίας 100 οC επί 1 ώρα. Το νερό
πρέπει να είναι σε θερµοκρασία βρασµού όταν γίνεται η προσθήκη της ξυλόσκονης
και επίσης η φιάλη πρέπει να περιβάλλεται πλήρως µε βραστό νερό στο υδρόλουτρο.
Μετά το πέρας εκχύλισης µε νερό το διάλυµα διηθείται σε µια χοάνη τύπου Bόchner,

εκπλύνεται µε 500 ml βραστού απεσταγµένου νερού και αφήνεται η εκχυλισθείσα
ξυλόσκονη να ξηραθεί στον αέρα.
ASTM D1106-84. Standard test method for acid-insoluble lignin in wood.
Μέθοδος προσδιορισµού της αδιάλυτης σε οξέα λιγνίνης του ξύλου.

Σκοπός
Η µέθοδος αποσκοπεί στον προσδιορισµό λιγνίνης αδιάλυτης σε οξέα.
Αρχή της µεθόδου
Κατά την επεξεργασία του ξύλου µε ισχυρά οξέα οι υδατάνθρακες υδρολύονται ενώ
το υπόλειµµα που παραµένει χαρακτηρίζεται ως λιγνίνη. Επειδή ορισµένα από τα
εκχυλίσµατα (έλαια, ρητίνες, λίπη, κηροί, τανίνες, κόµµεα και άµυλο) µπορεί να
παραµείνουν αδιάλυτα µαζί µε τη λιγνίνη θα πρέπει προηγουµένως να
αποµακρυνθούν από το ξύλο µε κατάλληλα διαλύµατα. Η µέθοδος προσδιορισµού της
λιγνίνης µε 72% θειικό οξύ περιλαµβάνει 3 διαδοχικά στάδια εκχύλισης: α) µε
αλκοόλη για αποµάκρυνση των τανινών τύπου κατεχίνης, β) µε διάλυµα αλκοόληςβενζολίου για την αποµάκρυνση των ρητινών, ελαίων, λιπών και κηρών, και 3) µε
ζεστό νερό για αποµάκρυνση των υδατοδιαλυτών συστατικών. Η εκχύλιση µε
αλκοόλη είναι απαραίτητη στις χηµικές αναλύσεις του ξύλου εφ’ όσον αυτό περιέχει
µεγάλα ποσοστά τανινών. τέτοια είδη ξύλου είναι η δρυς, η καστανιά, η σεκβόϊα κ.ά.
Αντίθετα δεν θεωρείται αναγκαία η εκχύλιση µε αλκοόλη εάν πρόκειται για είδη
ξύλου που χρησιµοποιούνται για παραγωγή χαρτοπολτού όπως είναι η ερυθρελάτη, η
πεύκη, η ελάτη, η τσούγκα, η λεύκη, η σηµύδα, η οξιά και ο σφένδαµος. Για τα είδη
αυτά η εκχύλιση µε αλκοόλη µπορεί να παραλειφθεί εκτός εάν υπάρχει ειδικός λόγος.
Για είδη ξύλου που δεν αναφέρθηκαν παραπάνω το εάν διεξαχθεί ή όχι εκχύλιση µε
αλκοόλη εξαρτάται από το σκοπό της ανάλυσης, πάντως αυτό πρέπει να αναφέρεται
στο σχετικό πρωτόκολλο διαδικασίας της ανάλυσης.
Χρησιµότητα
Το ξύλο περιέχει 20-30% λιγνίνη. Η αποµάκρυνση της λιγνίνης είναι ο κύριος σκοπός
κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και κατά τη λεύκανσή του. Συνεπώς ο
προσδιορισµός των ποσοστών λιγνίνης µε την παρούσα µέθοδο δίνει χρήσιµες
πληροφορίες για τον καθορισµό και εφαρµογή των παραπάνω χειρισµών.
Συσκευές
Απαιτείται µια συσκευή εκχυλίσεως Soxhlet η οποία πρέπει να αποτελείται από τα
εξής µέρη:
α) Φιάλη εκχυλίσεως χωρητικότητας 250 ml.
β) Εκχυλιστήρα (σωλήνας εκχυλίσεως) εσωτερικής διαµέτρου 45-50 mm του οποίου η
χωρητικότητα µέχρι την κορυφή του σιφωνίου είναι περίπου 100 ml και σιφώνιο
ύψους περίπου 55 mm. Εκχυλιστήρες µε τις προαναφερθείσες διαστάσεις σιφωνίου
λειτουργούν µε συχνότερους ρυθµούς απ’ ότι σιφώνια µεγαλύτερου ύψους.
γ) Ψύκτη τύπου Hopkins.
δ) Ηθµούς εκχυλίσεως από οξείδιο του αλουµινίου ή ύαλο µε µέτριο ή λεπτό πορώδες.
ε) Ηθµούς διηθήσεως από οξείδιο του αλουµινίου ή πορώδους πορσελάνης ή υάλινους
µε λεπτό πορώδες. Υάλινοι ηθµοί δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν εάν η λιγνίνη
προορίζεται να αποτεφρωθεί.

Αντιδραστήρια
α) ∆ιάλυµα αλκοόλης-βενζολίου. Αναµιγνύεται αιθυλική αλκοόλη (95%) και βενζόλιο
σε αναλογία 1:2 κατ’ όγκο. Επειδή οι ατµοί του βενζολίου είναι ιδιαίτερα τοξικοί θα
πρέπει κατά τη χρήση του να παίρνονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας.
β) Θειικό οξύ (72%). Ρίχνονται προσεκτικά 665 ml H2SO4 (ειδ. βάρους 1,84) σε 300
ml νερού µε βίαια ανάδευση και µετά την ψύξη προστίθεται τόσο νερό ώστε το τελικό
διάλυµα να γίνει 1 λίτρο. Ο έλεγχος γίνεται µε στάνταρτ διάλυµα NaOH και
χρησιµοποιείται ως δείκτης το πορτοκαλόχρουν µεθύλιο. Κατά τη ρύθµιση του H2SO4
σε µια συγκέντρωση 72±0,1% εφ’ όσον είναι αναγκαίο προστίθενται οι κατάλληλες
ποσότητες νερού ή H2SO4 (ειδ. βάρους 1,84). Εάν θεωρείται απαραίτητο µπορεί να
γίνει ακριβής έλεγχος του διαλύµατος (72%) µε προσδιορισµό του ειδικού βάρους.
Για H2SO4 72% το ειδικό βάρος σε 20/4oC είναι 1,6338. Για τον προσδιορισµό του
ειδικού βάρους πρέπει να χρησιµοποιούνται οι κατάλληλοι πίνακες.
∆είγµα
Το δείγµα αποτελείται από 1 g κονιοποιηµένου ξύλου ξηρού στον αέρα διαστάσεων
<420 µm.
∆ιαδικασία
α) Ζυγίζονται δύο δείγµατα 1 g το καθένα, πωµατισµένα σε µια υάλινη φιάλη
ζυγίσεως. Ξηραίνονται σε πυριαντήριο για 2 ώρες στους 100 oC, τοποθετείται το πώµα
και ψύχεται σε ξηραντήριο. Μετά την ψύξη χαλαρώνεται η σύσφιξη του πώµατος για
αποκατάσταση της πίεσης και ζυγίζεται η φιάλη µε το δείγµα. Η ξήρανση συνεχίζεται
για περιόδους 1 ώρας µέχρι σταθεροποίησης του βάρους. Υπολογισµός του βάρους
ξύλου απαλλαγµένου υγρασίας.
β) Ζυγίζονται σε δύο ηθµούς εκχυλίσεως δύο δείγµατα ξύλου του 1 g για δύο
προσδιορισµούς της λιγνίνης. Τοποθετείται ο ηθµός εκχυλίσεως µε το δείγµα σε µια
συσκευή εκχυλίσεως Soxhlet.
Το δείγµα εκχειλίζεται µε αλκοόλη (95%) για 4 ώρες εκτός εάν είναι γνωστό ότι το
ξύλο του δείγµατος δεν περιέχει τανίνες τύπου κατεχίνης οπότε η εκχύλιση µε
αλκοόλη µπορεί να παραληφθεί. Στη συνέχεια το δείγµα εκχειλίζεται µε διάλυµα
αλκοόλης-βενζολίου όπως προβλέπεται στην προδιαγραφή ASTM D 1107. Όσο είναι
δυνατό αποµακρύνεται ο διαλύτης µε αναρρόφηση και το δείγµα πλύνεται µε
αναρρόφηση µε 50 ml αλκοόλης προκειµένου να αποµακρυνθεί το βενζόλιο. Στη
συνέχεια αποµακρύνεται η περίσσεια αλκοόλης, το δείγµα µεταφέρεται σε φιάλη και
εκχειλίζεται µε 400 ml νερού ατµού ή υδρόλουτρου θερµοκρασίας περίπου 100 οC για
3 ώρες. Ακολουθεί διήθηση, πλύση µε 100 ml ζεστού νερού και τελικά µε 50 ml
αλκοόλης για να διευκολυνθεί η αποµάκρυνση του δείγµατος από τον ηθµό. Μετά από
αυτή την προκαταρκτική εκχύλιση το δείγµα αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα.
γ) Το ξηρό στον αέρα δείγµα τοποθετείται σε µια φιάλη ζυγίσεως ή σε µικρό υάλινο
δοχείο µε υάλινο κάλυµµα και µε ταυτόχρονη ανάδευση προστίθενται 15 ml κρύου
(12-15οC) H2SO4 (72%). Το µίγµα αναµιγνύεται καλά µε σταθερή ανάδευση
τουλάχιστο για 1 λεπτό. Στη συνέχεια αφήνεται επί 2 ώρες (µε συχνή ανάδευση) σε
θερµοκρασία 18-20 oC η οποία διατηρείται σταθερή µε τη χρήση υδρόλουτρου. Στη
συνέχεια το δείγµα πλύνεται σε φιάλη ή κωνική φιάλη Erlenmeyer 1 λίτρου και
ρυθµίζεται η συγκέντρωση του διαλύµατος σε 3% H2SO4 µε προσθήκη 560 ml
απεσταγµένου νερού. Ακολούθως βράζεται για 4 ώρες διατηρουµένου του όγκου του
διαλύµατος σταθερού είτε µε τη βοήθεια συµπυκνωτού που τοποθετείται στη φιάλη
είτε µε περιοδική προσθήκη της απαραίτητης ποσότητας θερµού νερού στη φιάλη.

δ) Αφήνεται το αδιάλυτο υλικό να κατακαθίσει, διηθείται µε ηθµό διηθήσεως ο οποίος
προηγουµένως έχει ξηραθεί σε 100-105 oC και ζυγίζεται σε υάλινη φιάλη ζυγίσεως.
Πλύνεται το υπόλοιπο µε 500 ml θερµού νερού για να αποµακρυνθεί το οξύ και στη
συνέχεια ξηραίνεται για 2 ώρες στους 100-105 oC. Μετά τοποθετείται το υπόλοιπο σε
φιάλη ζυγίσεως, ψύχεται σε ξηραντήριο, χαλαρώνεται το πώµα της φιάλης και
ζυγίζεται το περιεχόµενο το οποίο αποτελεί τη λιγνίνη.
Η ξήρανση και η ζύγιση επαναλαµβάνονται µέχρι σταθερού βάρους.
ε) Εάν πρόκειται να γίνει υπολογισµός της τέφρας, η λιγνίνη µεταφέρεται σε κάψα
από πλατίνα γνωστού βάρους και προσδιορίζεται η τέφρα µε ανάφλεξη στους 900oC.
Εάν η λιγνίνη δεν µπορεί να µεταφερθεί τότε η αποτέφρωση γίνεται στον ηθµό
διηθήσεως. Ανάφλεξη δεν µπορεί να γίνει µε χρησιµοποίηση υάλινων ηθµών
διηθήσεως.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα αναφέρονται επί της (%) βάρους λιγνίνης µε βάση δείγµα ξύλου
απαλλαγµένου υγρασίας και µη απαλλαγµένου από εκχυλίσµατα. Εάν το δείγµα ξύλου
έχει εκχειλιστεί µε αλκοόλη ή εάν η λιγνίνη στη συνέχεια χρησιµοποιηθεί για τον
προσδιορισµό της τέφρας αυτό θα πρέπει να αναφερθεί.
ASTM D1110-84. Standard test method for water solubility of wood. Μέθοδος
προσδιορισµού της διαλυτότητας του ξύλου σε νερό.

Σκοπός
Για τον προσδιορισµό της διαλυτότητας του ξύλου σε νερό υπάρχουν οι ακόλουθες
δύο µέθοδοι:
α) Μέθοδος Α. ∆ιαλυτότητα σε ψυχρό νερό. Η µέθοδος δίνει ένα µέτρο για την
περιεκτικότητα του ξύλου σε τανίνες, κόµεα, σάκχαρα και έγχρωµα συστατικά.
β) Μέθοδος Β. ∆ιαλυτότητα σε θερµό νερό. Η µέθοδος δίνει ένα µέτρο για την
περιεκτικότητα του ξύλου σε τανίνες, κόµεα, σάκχαρα, έγχρωµα συστατικά και
άµυλα.
Μέθοδος Α. ∆ιαλυτότητα σε ψυχρό νερό
Συσκευές
α) Ηθµοί διηθήσεως από οξείδιο του αλουµινίου ή ύαλο µεγάλου πορώδους.
β) Φιάλη διηθήσεως κατάλληλη για αναρρόφηση εφοδιασµένη µε δακτύλιο (φλάντζα)
από καουτσούκ για τον ηθµό και το χωνί.

∆είγµα
Αποτελείται από κονιοποιηµένο ξύλο 2 g ξηρό στον αέρα το οποίο έχει διαστάσεις
<420 µm και >250 µm.

∆ιαδικασία
α) Τα 2 g ξυλόσκονης γνωστής περιεκτικότητας σε υγρασία, η οποία προσδιορίσθηκε
πρόσφατα, τοποθετούνται σε φιάλη 400 ml και προστίθενται 300 ml απεσταγµένου
νερού. Το µίγµα αυτό αφήνεται επί 48 ώρες σε 23±2 oC µε συχνή ανάδευση.

β) Το µίγµα διηθείται µε ηθµό από οξείδιο του αλουµινίου ή από ύαλο µε
αναρρόφηση χρησιµοποιώντας κρύο απεσταγµένο νερό και στη συνέχεια ξηραίνεται
στους 100-105 oC µέχρι σταθερού βάρους. Συνήθως η ξήρανση απαιτεί 4 ώρες. Ο
ηθµός τοποθετείται σε µια χαλαρός πωµατισµένη φιάλη ζυγίσεως, ψύχεται σε
ξηραντήριο και ζυγίζεται.
Αποτελέσµατα
Το αποτέλεσµα αναφέρεται ως το ποσοστό (%) των διαλυτών συστατικών του ξύλου
σε ψυχρό νερό µε βάση ξύλο απαλλαγµένου υγρασίας. Για τον υπολογισµό
χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
W − W2
⋅100
∆ιαλυτότητα ξύλου σε ψυχρό νερό ( o o ) = 1
W1
όπου:
W1: βάρος δείγµατος ξυλόσκονης απαλλαγµένου υγρασίας (4α).
W2: βάρος δείγµατος ξυλόσκονης ξηραθέντος µετά την εκχύλιση µε ψυχρό νερό (4β).
Μέθοδος Β. ∆ιαλυτότητα σε θερµό νερό
Συσκευές
α) Συσκευή εκχυλίσεως. Μια φιάλη Erlenmeyer 200 ml εφοδιασµένη µε ψύκτη
συµπυκνώσεως.
β) Υδρόλουτρο. Κατασκευασµένο έτσι ώστε το νερό να παραµένει σε κατάσταση
βρασµού και σε σταθερό επίπεδο µόλις υπεράνω του διαλύµατος της φιάλης.
γ) Ηθµός και Φιάλη διηθήσεως.

∆είγµα
Αποτελείται από κονιοποιηµένο ξύλο 2 g ξηρό στον αέρα το οποίο έχει διαστάσεις
<420 µm και >250 µm.
∆ιαδικασία
α) Τοποθετούνται 2 g ξυλόσκονης γνωστής υγρασίας από προηγούµενο προσδιορισµό
και 100 ml απεσταγµένου νερού σε φιάλη Erlenmeyer και προσαρµόζεται ο
συµπυκνωτής. Η φιάλη τοποθετείται σε βράζον νερό υδρόλουτρου έτσι ώστε η
επιφάνεια του διαλύµατος στη φιάλη να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού
του υδρόλουτρου και να θερµαίνεται ήπια επί 3 ώρες.
β) Το περιεχόµενο της φιάλης διηθείται µε ηθµό από οξείδιο του αλουµινίου ή από
ύαλο µε χρήση θερµού νερού και αναρρόφηση. Στη συνέχεια ξηραίνεται στους 100105 οC µέχρι σταθερού βάρους. Ο ηθµός τοποθετείται µέσα σε φιάλη ζυγίσεως µε
χαλαρό τοποθετηµένο το κάλυµµά της ψύχεται σε ένα ξηραντήριο και ζυγίζεται.
Αποτελέσµατα
Το αποτέλεσµα εκφράζει τα επί της (%) ποσοστά των διαλυτών συστατικών µε βάση
την ξυλόσκονη απαλλαγµένη υγρασίας σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
∆ιαλυτότητα ξύλου σε θερµό νερό ( o o ) =

W1 − W2
⋅100
W1

όπου:
W1: βάρος δείγµατος ξυλόσκονης απαλλαγµένης υγρασίας (8α),
W2: βάρος ξηραθέντος δείγµατος ξυλόσκονης µετά την εκχύλιση µε ζεστό νερό (8β).

ASTM D1107-84. Standard test method for alcohol-benzene solubility of wood.
Μέθοδος προσδιορισµού της διαλυτότητας του ξύλου σε µίγµα αλκοόλης-βενζολίου.

Σκοπός
Η µέθοδος περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των διαλυτών σε µίγµα αλκοόληςβενζολίου συστατικών του ξύλου τα οποία είναι κηροί, λίπη, ρητίνες, έλαια, τανίνες
και άλλα συστατικά αδιάλυτα στον αιθέρα. Τα ποσοστά αυτά µεταβάλλονται µε την
ξήρανση του ξύλου.
Συσκευές
α) Ηθµοί διηθήσεως. Από οξείδιο του αλουµινίου ή ύαλο µε µεγάλο πορώδες.
β) Συσκευή εκχυλίσεως τύπου Soxhlet η οποία αποτελείται από τα εξής µέρη:
Μια φιάλη εκχυλίσεως χωρητικότητας 250 ml. Σωλήνα εκχυλίσεως (εκχυλιστήρα) µε
εσωτερική διάµετρο 45-50 mm, περιεκτικότητα µέχρι την κορυφή του σιφωνίου 100
ml και ύψος σωλήνα του σιφωνίου περίπου 55 mm. Σωλήνες εκχυλίσεως αυτού του
τύπου λειτουργούν µε πιο γρήγορους ρυθµούς απ’ ότι σωλήνες µε µεγαλύτερου
ύψους σιφώνια
γ) Συµπυκνωτή µε εσωτερικό ψύκτη τύπου Hopkins.
Αντιδραστήρια
∆ιάλυµα αλκοόλης-βενζολίου. Μίξη ενός όγκου αιθυλικής αλκοόλης ((95%) µε 2
όγκους χηµικώς καθαρού βενζολίου. Επειδή οι ατµοί του βενζολίου είναι τοξικοί για
τον άνθρωπο συνιστάται να παίρνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης.
∆είγµα
Το δείγµα αποτελείται από 2 g ξηρής στον αέρα ξυλόσκονης διαστάσεων <425 µm
και >250 µm.
∆ιαδικασία
α) ∆ύο δείγµατα το καθένα 2 g ζυγίζονται σε ηθµούς από οξείδιο του αλουµινίου ή
από ύαλο. Το ένα δείγµα ξηραίνεται σε πυριαντήριο στους 100-105 oC για 2 ώρες και
στη συνέχεια τοποθετείται σε µια χαλαρός πωµατισµένη φιάλη ζυγίσεως, ψύχεται σε
ένα ξηραντήριο και ζυγίζεται. Η ξήρανση συνεχίζεται για περιόδους της 1 ώρας µέχρι
σταθερού βάρους. Υπολογίζεται το ποσοστό της ξυλόσκονης απαλλαγµένης υγρασίας
στο ξηρό στον αέρα δείγµα.
β) Το δεύτερο δείγµα τοποθετείται στη συσκευή εκχυλίσεως αφού προηγουµένως
προσδιορισθεί το βάρος της φιάλης εκχυλίσεως. Μικρό κάλυµµα από συρµάτινο
πλέγµα τοποθετείται επάνω στον ηθµό για να αποφευχθεί απώλεια του δείγµατος. Το
δείγµα εκχειλίζεται µε 150 ml αλκοόλης-βενζολίου για 6-8 ώρες διατηρώντας το
διάλυµα σε ζωηρό αναβρασµό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται λειτουργία του
σιφωνίου 4-6 φορές την ώρα.
γ) Μετά την εξάτµιση του διαλύτη από τη φιάλη εκχυλίσεως, ξηραίνεται η φιάλη και
το περιεχόµενό της σε πυριαντήριο στους 100-105 οC επί µια ώρα, ψύχεται σε
ξηραντήριο και ζυγίζεται. Η ξήρανση συνεχίζεται µέχρι σταθερού βάρους.
Υπολογισµός

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται επί (%) του βάρους των διαλυτών σε αλκοόληβενζόλιο συστατικών του ξύλου µε βάση το βάρος της απαλλαγµένης από υγρασία
ξυλόσκονης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
W2
⋅100
Συστατικά ξύλου διαλυτά σε αλκοόλη-βενζόλιο ( o o ) =
W1 ⋅ P
όπου:
W2: βάρος του ξηρού εκχυλίσµατος (5γ),
W1: βάρος του δείγµατος ξηρού στον αέρα (5β),
P: ποσοστό ξύλου απαλλαγµένου υγρασίας στο ξηρό στον αέρα δείγµα (5α).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσµατα πρέπει να αποτελούν το µέσο όρο τουλάχιστον δύο
προσδιορισµών.
ASTM D1109-84. Standard test method for 1% sodium hydroxide solubility of
wood. Μέθοδος προσδιορισµού της διαλυτότητας του ξύλου σε 1% διάλυµα NaOH.

Σκοπός
Η µέθοδος αποσκοπεί στον προσδιορισµό της διαλυτότητας του ξύλου σε θερµό
αλκαλικό διάλυµα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται 1% διάλυµα υδροξειδίου του
νατρίου (NaOH). Μια εφαρµογή της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός του βαθµού
προσβολής του συγκεκριµένου δείγµατος ξύλου από µύκητες. Με την προσβολή του
ξύλου αυξάνει το ποσοστό του ξύλου που διαλύεται σε αλκαλικό διάλυµα ενώ
µειώνεται η απόδοση του ξύλου σε ξυλοπολτό.
Χρήση
Τα εκχυλίσµατα που προκύπτουν κατά την εκχύλιση µε θερµό διάλυµα αλκάλεως
αποτελούνται κυρίως από ηµικυτταρίνες και υπολείµµατα κυτταρίνης. Ο βαθµός
διαλυτότητας του ξύλου είναι ένα µέτρο της προσβολής του από µύκητες ή της
διάσπασης των συστατικών από επίδραση θερµότητας, φωτός, οξείδωσης κ.ά.
Συσκευές
α) Υδρόλουτρο. Το υδρόλουτρο πρέπει να ρυθµίζεται έτσι ώστε η θερµοκρασία του
κατά την διάρκεια χειρισµού του υλικού να παραµένει µεταξύ 97-100 oC. Εάν
χρησιµοποιηθεί νέο υδρόλουτρο θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζονται οι παραπάνω
θερµοκρασίες. Συνιστάται να χρησιµοποιηθεί υδρόλουτρο µε κάλυµµα και κυκλικά
ανοίγµατα στα οποία τοποθετούνται οι φιάλες µε τα προς χειρισµό δείγµατα
ξυλόσκονης. Η κορυφή των φιαλών πρέπει να είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο µε το
κάλυµµα του υδρόλουτρου. Η χρησιµοποίηση αυτού του τύπου του υδρόλουτρου
επιτρέπει να περιβάλλονται οι φιάλες πλήρως µε θερµό νερό ή ατµό. Η στάθµη νερού
στο υδρόλουτρο πρέπει να υπερβαίνει τη στάθµη του διαλύµατος στις φιάλες.
β) Φιάλες ζέσεως υψηλού τύπου των 200 ml από ύαλο ανθεκτικές σε αλκάλι.
γ) Ηθµοί διηθήσεως από οξείδιο του αλουµινίου ή ύαλο µε µέτριο πορώδες.
Αντιδραστήρια
α) Υδροξείδιο του νατρίου (1%). Χηµικώς καθαρό διάλυµα NaOH (50%) αφήνεται
περίπου 1 εβδοµάδα µέσα σε πωµατισµένο δοχείο για να κατακαθίσει το Na2CO3 και
άλλες αδιάλυτες ξένες προσµίξεις. Στη συνέχεια αραιώνεται το NaOH σε
συγκέντρωση 0,9-1,1% µε προσθήκη απεσταγµένου νερού ελεύθερου CO2.

β) Οξικό οξύ (10%).
∆είγµα
Το δείγµα αποτελείται από ξυλόσκονη ξηρή στον αέρα διαστάσεων <425 µm και
>250 µm. Το δείγµα πρέπει να έχει τέτοιο βάρος ώστε το απαλλαγµένο υγρασίας
βάρος του να είναι 2±0,1 g.
∆ιαδικασία
α) Τοποθετούνται δύο δείγµατα σε φιάλες ζέσεως υψηλού τύπου χωρητικότητας 200
ml στα οποία προστίθενται 100 ml NaOH (1%) αφού ογκοµετρηθούν µε ακρίβεια.
Μετά από καλή ανάδευση τοποθετούνται οι φιάλες στο υδρόλουτρο µε αναβράζον
νερό. Οι φιάλες παραµένουν 1 ώρα στο υδρόλουτρο κατά τη διάρκεια της οποίας
αναδεύονται 3 φορές σε διαστήµατα 10, 15 και 25 min από την τοποθέτησή τους στο
υδρόλουτρο.
β) Στο τέλος της 1 ώρας το περιεχόµενο των φιαλών διηθείται µε ταυτόχρονη
αναρρόφηση από ηθµούς γνωστού βάρους. Στη συνέχεια το περιεχόµενο του ηθµού
εκπλύνεται µε 100 ml θερµού νερού, έπειτα µε 50 ml οξικού οξέως και τέλος πολύ
καλά µε θερµό νερό. Μετά ο ηθµός και το περιεχόµενό του ξηραίνονται στους 100105 οC, ψύχονται σε ξηραντήριο και ζυγίζονται σε µία πωµατισµένη φιάλη ζυγίσεως.
Υπολογισµοί
α) Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το επί της (%) ποσοστό των διαλυτών
συστατικών ξύλου σε 1% NaOH µε βάση το απαλλαγµένο υγρασίας δείγµα ξύλου. Για
τον υπολογισµό χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
W − W2
⋅100
∆ιαλυτά συστατικά ξύλου σε 1% NaOH ( o o ) = 1
W1
όπου: W1:βάρος δείγµατος ξύλου απαλλαγµένου υγρασίας
W2: βάρος δείγµατος ξύλου απαλλαγµένου υγρασίας µετά το χειρισµό µε
NaOH.
β) Τα αποτελέσµατα προκύπτουν ως µέσος όρος τουλάχιστον δύο προσδιορισµών.

10. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ
EN 120/1992: Wood based panels. Determination of formaldehyde content.

Extraction method called the perforator method. Συγκολλητές ξυλοπλάκες.
Προσδιορισµός της περιεχόµενης ποσότητας φορµαλδεΰδης. Μέθοδος εκχύλισης
ονοµαζόµενη µέθοδος perforator.
Η µέθοδος εφαρµόζεται σε συγκολληµένα προϊόντα µορφής πλάκας των οποίων η
επιφάνεια δεν φέρει κανενός είδους επικάλυψη ή επένδυση (πλαστικά φύλλα,
ξυλόφυλλα, βερνίκια, κ.ά.). Η περιεχόµενη ποσότητα φορµαλδεΰδης ανά µάζα
συγκολληµένου προϊόντος που προσδιορίζεται µε τη µέθοδο αυτή επηρεάζεται από
µια σειρά παραµέτρων οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όπως: η ηλικία του
προϊόντος (αρχοµένης από την ηµεροµηνία παραγωγής του), οι συνθήκες έκθεσης χρήσης που µεσολάβησαν µέχρι τον προσδιορισµό της φορµαλδεΰδης, η περιεχόµενη
υγρασία κ.ά.
Η αρχή της µεθόδου Perforator είναι η εξής: Σε µια ειδική για το σκοπό της
µεθόδου συσκευή εκχυλίσεως ονοµαζόµενης Perforator εκχειλίζονται µε τολουόλιο
δοκίµια του συγκολληµένου προϊόντος ξύλου διαστάσεων 25 mm x 25 mm x πάχος
του προϊόντος. Η εκχυλισθείσα από τα δοκίµια ποσότητα φορµαλδεΰδης αφού
δεσµευθεί µε απεσταγµένο νερό προσδιορίζεται σε αυτό µε την αναλυτική µέθοδο της
φωτοµετρίας (µέθοδος ακετυλοακετόνης). Τα ποσοστά που προσδιορίζονται σε mg
ανάγονται σε 100 g απόλυτου ξηρού βάρους του προϊόντος ξύλου.
Ο προσδιορισµός της φορµαλδεΰδης δεν πρέπει να γίνεται σε χρόνο που υπερβαίνει
τις 72 ώρες µετά τη δειγµατοληψία των δοκιµίων.
Τα διαδοχικά στάδια της µεθόδου είναι τα ακόλουθα: Για κάθε προσδιορισµό
(εκχύλιση) παίρνεται από το υπ’ όψη προϊόν αριθµός δοκιµίων έτσι ώστε η συνολική
ποσότητα να ανέρχεται σε 110 g περίπου. Τα δείγµατα τοποθετούνται στη σφαιρική
φιάλη της συσκευής Perforator (Σχήµα Ι) στην οποία προσθέτουµε 600 ml καθαρού
τολουολίου (απαλλαγµένο από νερό και ξένες προσµίξεις). Στη συνέχεια τοποθετείται
ο κωνικός σύνδεσµος επί της φιάλης και µετά ο εκχυλιστήρας µε το φίλτρο. Στον
εκχυλιστήρα προσθέτουµε 1000 ml απεσταγµένου νερού έτσι ώστε µεταξύ της
ελεύθερης στάθµης του νερού και της θέσης εκροής του σιφωνίου του εκχυλιστήρα να
υπάρχει µια απόσταση 2 έως 3 cm. Στη συνέχεια τοποθετείται στον εκχυλιστήρα ο
κωνικός σύνδεσµος και ο ψύκτης, ο οποίος συνδέθηκε µε το σωλήνα απορροφήσεως.
Στο τελικό άκρο του σωλήνα απορροφήσεως προσαρµόζεται η κωνική φιάλη (βλ.
Σχήµα 1) στην οποία έχουν προστεθεί 100 ml απεσταγµένου νερού έτσι ώστε τυχόν
ποσότητα φορµαλδεΰδης που δεν θα δεσµευθεί από το νερό του εκχυλιστήρα να
απορροφηθεί από το νερό της κωνικής φιάλης.
Αφού τελειώσει η συνδεσµολογία αρχίζει η λειτουργία της συσκευής µε θέρµανση της
σφαιρικής φιάλης µε κατάλληλο θερµαντικό µανδύα. Η συνολική διάρκεια εκχύλισης,
η οποία υπολογίζεται από τη στιγµή εµφάνισης των πρώτων φυσαλίδων τολουολίου
στο φίλτρο, ανέρχεται σε δύο ώρες. Η θερµοκρασία πρέπει να ρυθµίζεται έτσι ώστε οι
φυσαλίδες να εµφανισθούν µέσα σε 20 έως 30 min από την έναρξη της θέρµανσης.
Ακόµη η θερµοκρασία εκχύλισης πρέπει να επιτρέπει την επανασυλλογή 70-90
σταγόνων τολουολίου ανά λεπτό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκχύλισης. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε κατά τη διάρκεια της εκχύλισης να µη διοχετευθεί
νερό από τη κωνική φιάλη απορροφήσεως στα άλλα µέρη της συσκευής.
Μετά πάροδο δύο ωρών από την έναρξη της εκχύλισης διακόπτεται η θέρµανση και
αποµακρύνεται η κωνική φιάλη απορροφήσεως. Το περιεχόµενο του εκχυλιστήρα
(υδάτινο διάλυµα φορµαλδεΰδης στην επιφάνεια του οποίου επιπλέει ποσότητα
τολουολίου) µετά τη ψύξη περίπου στους 20οC µεταφέρεται σε ογκοµετρική κωνική
φιάλη των 2000 ml και το τολουόλιο αποµακρύνεται από το διάλυµα µε σιφώνιο. Στη

συνέχεια η συσκευή Perforator εκπλύνεται δύο φορές µε προσθήκη κάθε φορά 200 ml
απεσταγµένου νερού. Το νερό αυτό της έκπλυσης µαζί µε το νερό της κωνικής φιάλης
απορροφήσεως προστίθενται στη φιάλη των 2000 ml η οποία ακολούθως πληρούται
µε απεσταγµένο νερό µέχρι 2000 ml. Από τη φιάλη αυτή παίρνονται τα δείγµατα για
τον αναλυτικό προσδιορισµό των ποσοστών φορµαλδεΰδης.
Για κάθε προσδιορισµό διενεργούνται δύο ή τρεις επαναλήψεις.
Η ίδια ακριβώς διαδικασία εκχύλισης επαναλαµβάνεται χωρίς τη χρησιµοποίηση
δειγµάτων του προϊόντος ξύλου δηλ. µόνο µε τολουόλιο (τυφλό πείραµα εκχύλισης).
Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η ποιότητα τολουολίου. Εάν προκύψει τιµή η οποία
υπερβαίνει το 1 mg φορµαλδεΰδης/600 ml τολουολίου τότε το τολουόλιο κρίνεται
ακατάλληλο και δεν χρησιµοποιείται.

Σχήµα 16. Συσκευή µέτρησης των περιεχόµενων
ποσοστών φορµαλδεΰδης συγκολληµένων προϊόντων µε
τη µέθοδο Perforator. 1. κωνικός σύνδεσµος 29/32, 2.
ψύκτης, 3. κωνικοί σύνδεσµοι 45/40 και 71/51, 4.
φίλτρο, 5. εκχυλιστήρας τύπου Perforator, 6. σφαιρικός
σωλήνας απορροφήσεως, 7. κωνική φιάλη (Erlenmeyer)
250 ml, 8. κωνικοί σύνδεσµοι 29/32 και 45/40, 9.
σφαιρική φιάλη 10. σιφώνιο.

Ο προσδιορισµός της περιεχόµενης ποσότητας φορµαλδεΰδης που είναι γνωστή ως
“τιµή perforator” σε mg ανά 100 g ξηρής µάζας ξυλοπλάκας γίνεται σύµφωνα µε την
ακόλουθη σχέση:
Τιµή Perforator =
όπου,

( AS − AB ) ⋅ f ⋅ (100 + H ) ⋅ V
mg/100 g, atro πλάκας
mH

ΑS: το µήκος απορρόφησης του διαλύµατος εκχύλισης
ΑΒ: το µήκος απορρόφησης του απεσταγµένου ή απιονισµένου νερού

Η:
mH:
V:
f:

που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκχύλιση
περιεχόµενη υγρασία της ξυλοπλάκας (%)
η µάζα των δοκιµίων που εκχειλίστηκαν σε g
ο όγκος της ογκοµετρικής κωνικής φιάλης (2000 ml)
η κλίση της καµπύλης διακρίβωσης, σε mg/ml (βλ.Σχήµα 17).

Σχήµα 17. ∆ιάγραµµα διακρίβωσης της συγκέντρωσης φορµαλδεΰδης και του αντίστοιχου
µήκους απορρόφησης.
α): συγκέντρωση διαλύµατος φορµαλδεΰδης
ΑS: µήκος απορρόφησης του διαλύµατος εκχύλισης
ΑΒ: µήκος απορρόφησης του αποσταγµένου ή απιονισµένου νερού της εκχύλισης.
β) ΑS – ΑΒ
f: η κλίση της καµπύλης διακρίβωσης.

ΕΝ 310/1993. *Wood-based panels. Determination of modulus of elasticity in
bending and of bending strength. *Συγκολλητά προϊόντα τύπου ξυλοπλακών.
Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας και µέτρου θραύσεως σε κάµψη.

Η διάταξη της συσκευής αντοχής όπου τοποθετείται το δοκίµιο για τη δοκιµή
δείχνεται στο επόµενο Σχήµα ΙΑ. Τα δοκίµια έχουν ορθογώνιο σχήµα µε πλάτος
(50±1) mm. Στην περίπτωση των µοριοπλακών ωθήσεως το πλάτος επιλέγεται όπως
δείχνει το σχετικό Σχήµα ΙΒ. Το µήκος l2 λαµβάνεται ίσο µε το 20πλάσιο του
πάχους του δοκιµίου συν 50 mm.
*Wood-based panels (συγκολλητά προϊόντα τύπου ξυλοπλακών): ο όρος περιλαµβάνει προϊόντα ξύλου
τύπου µοριοπλακών, ινοπλακών, αντικολλητών και πηχοπλακών.

Το µέγιστο µήκος µπορεί να είναι 1050 mm ενώ το ελάχιστο 150 mm. Τα δοκίµια προ
της δοκιµής κλιµατίζονται σε κανονικό κλίµα (20±2oC θερµοκρασία και 65±5% σχετ.
υγρασία). Προ της δοκιµής µετράται το πάχος και το πλάτος του δοκιµίου στο µέσο
του µήκους του.

Σχήµα 18. Α. Θέση δοκιµίου στη µηχανή αντοχής κατά τη φόρτιση.
1: ∆οκίµιο, F: δύναµη φόρτισης, l1: απόσταση στήριξης, l2: µήκος δοκιµίου,
t: πάχος δοκιµίου.
Β. Επιλογή πλάτους δοκιµίου µοριοπλάκας ωθήσεως κατά τη δοκιµή στη µηχανή
αντοχής.

Κατά τη δοκιµή το δοκίµιο τοποθετείται µε το µήκος του κάθετα προς τους άξονες
των υποστηριγµάτων. Το φορτίο επιδρά στο µέσο του δοκιµίου µε σταθερή ταχύτητα
τέτοια ώστε η θραύση να επιτευχθεί σε (60±30)s. Το βέλος κάµψης (παραµόρφωση)
του δοκιµίου στο µέσο του µετράται µε ακρίβεια 0,1 mm. Από κάθε πλάκα
συγκολλητού προϊόντος ελέγχονται δύο οµάδες δοκιµίων: Η µία µε µήκος παράλληλο
και η άλλη µε µήκος κάθετο στη διεύθυνση παραγωγής. Σε κάθε οµάδα το ήµισυ του
αριθµού των δοκιµίων εξετάζεται µε την “άνω επιφάνεια” προς τα άνω και το άλλο
ήµισυ µε την “κάτω επιφάνεια” προς τα άνω.
Το µέτρο ελαστικότητας Em(N/mm2) υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση :
Em =

l13 ( F2 − F1 )
4b ⋅ t 3 (a2 − a1 )

όπου, l1: η απόσταση των µέσων των υποστηριγµάτων σε mm
b: πλάτος δοκιµίου σε mm
t: πάχος δοκιµίου σε mm
F2-F1: µεταβολή (αύξηση) της δύναµης στο ευθύγραµµο τµήµα του
διαγράµµατος δύναµης-παραµόρφωσης σε N. To F1 πρέπει περίπου να
φθάνει το 10% και F2 περίπου το 40% του φορτίου θραύσης (βλ. Σχήµα 19).
α2-α1: η µεταβολή (αύξηση) του βέλους κάµψης που αντιστοιχεί στη µεταβολή
φορτίου (F2-F1).
To µέτρο θραύσης fm σε N/mm2 υπολογίζεται από την ακόλουθη
3F ⋅ l
όπου, Fmax: το φορτίο θραύσης σε N
σχέση: f m = max 2 1
2bt
l1, b, t: ως ανωτέρω.

Σχήµα 19. ∆ιάγραµµα δύναµης – παραµόρφωσης για τον προσδιορισµό του µέτρου
ελαστικότητας σε κάµψη. α) δύναµη, β) βέλος κάµψης.

EN 322/1993. Wood-based panels. Determination of moisture content.
Συγκολλητά προϊόντα τύπου ξυλοπλακών. Προσδιορισµός της
περιεχόµενης υγρασίας.

Για τη λήψη των δοκιµίων πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της προδιαγραφής
ΕΝ 326-1. Τα δοκίµια µπορεί να έχουν διάφορο µέγεθος και µορφή, πρέπει όµως να
περιλαµβάνουν όλο το πάχος της πλάκας από όπου προέρχονται και η µάζα τους να
είναι τουλάχιστον 20 g. Μετά τη δειγµατοληψία τα δοκίµια αφού ζυγιστούν µε
ακρίβεια 0,01 g εισάγονται σε κλίβανο όπου ξηραίνονται µέχρι σταθερού βάρους σε
θερµοκρασία 103±2 oC. Σταθερό βάρος θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν δύο
µετρήσεις σε διάστηµα 6 ωρών δεν διαφέρουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,1% της
µάζας του δοκιµίου. Μετά την εξαγωγή από τον κλίβανο τα δοκίµια ψύχονται σε
ξηραντήριο και αµέσως προσδιορίζεται η µάζα τους µε ακρίβεια 0,01 g. Η
περιεχόµενη υγρασία Η κάθε δοκιµίου εκφράζεται µε ακρίβεια 0,1% και υπολογίζεται
από τη σχέση:

H=

mH − mo
⋅ 100
mo

όπου, mH: η µάζα του δοκιµίου προ της ξήρανσης σε g
mo: η µάζα του δοκιµίου µετά την ξήρανση σε g.

EN 325/1993. Wood-based panels. Determination of dimensions of test pieces.
Συγκολλητά προϊόντα τύπου ξυλοπλακών. Προσδιορισµός των διαστάσεων των
δοκιµίων.

Τα δοκίµια κλιµατίζονται σε κανονικό κλίµα προ του προσδιορισµού των
διαστάσεων. Ο προσδιορισµός του πάχους γίνεται µε µικρόµετρο µε ακρίβεια 0,01
mm. Για τον προσδιορισµό του πλάτους και µήκους χρησιµοποιείται µικροµετρικός
βερνιέρος ο οποίος κατά τη µέτρηση τοποθετείται υπό γωνία 45ο ως προς την

επιφάνεια του δοκιµίου (βλ. Σχήµα 20). Κατά τη µέτρηση ασκείται ελαφρά πίεση και
το αποτέλεσµα εκφράζεται µε ακρίβεια 0,01 mm.

Σχήµα 20. Τρόπος µέτρησης του µήκους (πλάτους) των ξυλοπλακών.

EN 326-1/1994. Wood-based panels. Sampling, cutting and inspection. Part 1.
Sampling and cutting of test pieces and expression of test results. Συγκολλητά
προϊόντα τύπου ξυλοπλακών. ∆ειγµατοληψία, διαµόρφωση µε τοµή, και έλεγχος. Μέρος
1. ∆ειγµατοληψία και διαµόρφωση δοκιµίων µε τοµή και παρουσίαση των
αποτελεσµάτων.

Ο αριθµός των ξυλοπλακών ή του συγκολλητού προϊόντος που επιλέγεται
εξαρτάται από το σκοπό της έρευνας των ιδιοτήτων των πλακών. Σχετικές
κατευθυντήριες γραµµές δίδονται από τις προδιαγραφές ΕΝ 326-2 και ΕΝ 326-3.
Πάντως λόγω της γνωστής µεταβλητότητας (διασποράς) των ιδιοτήτων τόσο µεταξύ
των πλακών όσο και εντός της ίδιας της πλάκας είναι απαραίτητος ο ποιοτικός
έλεγχος ενός ελάχιστου αριθµού m δοκιµίων ανά πλάκα για κάθε ιδιότητα. Ο
ελάχιστος αριθµός των δοκιµίων µιας πλάκας κατά ιδιότητα παρουσιάζεται στον
επόµενο Πίνακα 12.
Πίνακας 12. Ελάχιστος αριθµός δοκιµίων ανά ιδιότητα για κάθε πλάκα.
Ιδιότητα
Προδιαγραφή
Αριθµός δοκιµίων
Περιεχόµενη υγρασία
ΕΝ 322
4
Μεταβολή διαστάσεων
ΕΝ 318
4
Πυκνότητα
ΕΝ 323
6
Αντοχή σε κάµψη
ΕΝ 310
- Μέτρο ελαστικότητας
6
- Μέτρο θραύσεως
6
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό
ΕΝ 319
8
µεσαίας στρώσης
Κατά πάχος διόγκωση σε νερό
ΕΝ 317
8
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό
ΕΝ 311
8
επιφανειακής στρώσης
Αντοχή δεσµών συγκόλλησης
ΕΝ 314-2
10
αντικολλητού

Για τον προσδιορισµό των τιµών εκείνων των ιδιοτήτων οι οποίες παρουσιάζουν
µεταβλητότητα στην κατεύθυνση του µήκους και του πλάτους της πλάκας
λαµβάνονται δύο χωριστές οµάδες δοκιµίων στις δύο αυτές κατευθύνσεις.
Τα δοκίµια παίρνονται µε τυχαίο τρόπο από την πλάκα µε διαστάσεις όπως αυτές που
προβλέπουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές για κάθε ιδιότητα. Ένα παράδειγµα
δειγµατοληψίας παρουσιάζει το επόµενο Σχήµα 21. Σε κάθε ένα δοκίµιο πρέπει να
αναγράφονται: ο αύξων αριθµός της πλάκας, ο αύξων αριθµός του δοκιµίου (εντός της
πλάκας), η κατεύθυνση του µήκους της πλάκας και ή άνω ή κάτω επιφάνεια της
πλάκας. Στη περίπτωση των ξυλοπλακών εκείνων που παρουσιάζουν ασυµµετρία στη
κατεύθυνση του πάχους τους θα πρέπει για ορισµένες ιδιότητες, π.χ. αντοχή σε
κάµψη, το ήµισυ του αριθµού των δοκιµίων να ελέγχεται µε την άνω επιφάνεια της
πλάκας προς τα άνω και το άλλο ήµισυ µε την άνω επιφάνεια της πλάκας προς τα
κάτω. Κατά τη διαµόρφωση των δοκιµίων πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι ακµές
να είναι ορθογώνιες, καθαρές και να µη παρουσιάζουν απανθρακώσεις. Κάθε
πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει:
- τόπο, ηµεροµηνία και όνοµα υπεύθυνου παρόντος κατά τη δειγµατοληψία,
- τόπο, κατηγορία και άλλα χαρακτηριστικά της πλάκας,
- πυκνότητα (ΕΝ 323), περιεχόµενη υγρασία κατά τη δοκιµή (ΕΝ 322) και διαστάσεις
πλακών,
- αριθµό πλακών n, αριθµό δοκιµίων m εντός κάθε πλάκας,
- σχέδιο δειγµατοληψίας
- µέσος όρος αποτελεσµάτων x κατά πλάκα και x µεταξύ των πλακών, τετραγωνική
απόκλιση sw εντός των πλακών, τετραγωνική απόκλιση s x µεταξύ των µέσων όρων
των πλακών,
- κάθε απόκλιση της δοκιµής από τις ισχύουσες ΕΝ προδιαγραφές.

Σχήµα 21. Παράδειγµα δειγµατοληψίας δοκιµίων από µία συγκολλητή ξυλοπλάκα. = : το µήκος του
δοκιµίου λαµβάνεται παράλληλα µε το µήκος του αντικολλητού ή την κατεύθυνση παραγωγής
άλλου τύπου πλακών (µοριοπλάκες, ινοπλάκες), ⊥ : το µήκος του δοκιµίου λαµβάνεται
κάθετα προς το µήκος του αντικολλητού ή την κατεύθυνση παραγωγής άλλου τύπου πλακών
(µοριοπλάκες, ινοπλάκες). Η αντιστοιχία δοκιµίων του σχήµατος και ιδιοτήτων είναι η
ακόλουθη: D1-D6 : πυκνότητα, Β1-Β12 : αντοχή σε κάµψη, Q1-Q8 : κατά πάχος διόγκωση, Ι1-Ι8
: εγκάρσιος εφελκυσµός. α) : παρυφωµένα πλευρά της πλάκας.

11. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΝΟΠΛΑΚΩΝ

ΕΝ 309/1992. Particleboards. Definition and classification. Μοριοπλάκες. Ορισµός
και ταξινόµηση.

Μοριοπλάκα ονοµάζεται το συγκολλητό προϊόν µορφής πλάκας το οποίο
αποτελείται από ξυλοτεµαχίδια διαφόρου µορφής και µεγέθους (ξυλοτεµαχίδια,
πριονίδια, ροκανίδια, πλανίδια τύπου strands, και wafers), από ξύλο δασικών ειδών ή
λιγνοκυτταρινικά στελέχη γεωργικών φυτών π.χ. κάνναβης, σακχαροκάλαµου,
λιναριού, τα οποία αφού αναµιχθούν µε κατάλληλη συγκολλητική ουσία συµπιέζονται
µε υψηλές θερµοκρασίες σε προκαθορισµένα πάχη. Η ταξινόµησή τους µπορεί να
γίνει µε βάση διάφορα κριτήρια.
Ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής διακρίνονται:
- κοινές µοριοπλάκες (επίπεδη θέση ξυλοτεµαχιδίων στο επίπεδο της πλάκας)
- ωθήσεως µοριοπλάκες (κάθετη θέση ξυλοτεµαχιδίων στο επίπεδο της πλάκας)
- µη διάτρητη
- διάτρητη
Ανάλογα µε την κατάσταση της επιφάνειας:
- χωρίς λείανση
- µετά από λείανση
- επικαλυµµένη µε βερνίκια
- επενδυµένη µε ξυλόφυλλο ή πλαστικό φύλλο
Ανάλογα µε τη µορφή της επιφάνειας:
- επίπεδη
- µε ανάγλυφο προφίλ στις µεγάλες επιφάνειες
- µε ανάγλυφο προφίλ στις εγκάρσιες επιφάνειες (σόκορα)
Ανάλογα µε το µέγεθος και τη µορφή των ξυλοτεµαχιδίων:
- κοινή µοριοπλάκα (κοινό µέγεθος ξυλοτεµαχιδίων)
- µοριοπλάκα µε µεγάλα ξυλοτεµαχίδια (πλανίδια) ορθογωνικής µορφής (Wafers) µε
τυχαία κατανοµή στο επίπεδο της (Waferboard)
- µοριοπλάκα µε µεγάλα ξυλοτεµαχίδια (πλανίδια) επιµήκους ορθογωνικής µορφής
(Strands) προσανατολισµένα σε ορισµένη διεύθυνση (Oriented Strandboard: OSB)
- µοριοπλάκα από άλλα ξυλοτεµαχίδια π.χ. λιναριού.
Ανάλογα µε τη δοµή της πλάκας:
- µονόστρωµη
- πολύστρωµη
- µε σταδιακή µεταβολή κατά την έννοια του πάχους
- ωθήσεως διάτρητη
Ανάλογα µε τις χρήσεις:
- για γενικούς σκοπούς
- για εσωτερικούς χώρους και επιπλοποιία
- για φέρουσες κατασκευές στην οικοδοµική
- σε ξηρό περιβάλλον
- σε υγρό περιβάλλον
- για ειδικές χρήσεις
- µε ιδιαίτερα υψηλή αντοχή σε φόρτιση
- µε ανθεκτικότητα σε βιολογικές προσβολές
- µε πυρανθεκτικότητα
- µε ακουστικές ιδιότητες
- άλλες χρήσεις.

ΕΝ 317/1993. Particleboards and fiberboards. Determination of swelling in thickness
after immersion in water. Μοριοπλάκες και ινοπλάκες. Προσδιορισµός της κατά πάχους
διόγκωσης µετά από εµβάπτιση σε νερό.

Η προδιαγραφή ισχύει για µοριοπλάκες, ινοπλάκες και µοριοπλάκες τσιµέντου. Τα
δοκίµια έχουν τετραγωνική µορφή µε πλευρά (50±1) mm. Προ της δοκιµής τα δοκίµια
κλιµατίζονται µέχρι σταθερού βάρους σε κανονικό κλίµα (20±2oC θερµοκρασία και
65±5% σχετ. υγρασία). Μετά τον κλιµατισµό µετριέται το πάχος στο µέσο του
δοκιµίου (τοµή διαγωνίων) µε ακρίβεια 0,01 mm (βλ. Σχήµα 21). Στη συνέχεια τα
δοκίµια τοποθετούνται κάθετα εντός δοχείου µε νερό pH 7±1 και θερµοκρασία 20±1
o
C έτσι ώστε να απέχουν επαρκή απόσταση µεταξύ τους και από τα τοιχώµατα του
δοχείου. Η άνω πλευρά του δοκιµίου πρέπει να απέχει απόσταση τουλάχιστον 25±5
mm από την επιφάνεια του νερού. Μετά την παρέλευση καθορισµένης διάρκειας
παραµονής στο νερό τα δοκίµια εξάγονται από το νερό, αποµακρύνεται η περίσσεια
νερού και µετριέται το πάχος στο µέσο του δοκιµίου. Η κατά πάχος διόγκωση σε νερό
t −t
προσδιορίζεται από τη σχέση: Gt = 2 1 ⋅ 100
t1
Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε % µε ακρίβεια ένα δεκαδικό ψηφίο.
όπου, t1: το πάχος του δοκιµίου προ της εµβάπτισης στο νερό
t2: το πάχος του δοκιµίου µετά την εµβάπτιση σε νερό.

Σχήµα 21. Μορφή και διαστάσεις δοκιµίου για τον προσδιορισµό της κατά πάχος διόγκωσης.

ΕΝ 319/1993. Particleboards and fiberboards. Determination of tensile strength
perpendicular to the plane of the board. Μοριοπλάκες και ινοπλάκες. Προσδιορισµός
της αντοχής σε εγκάρσιο εφελκυσµό (µεσαίας στρώσης).

Η προδιαγραφή ισχύει για κοινές µοριοπλάκες, και ινοπλάκες και µοριοπλάκες
τσιµέντου. Τα δοκίµια έχουν τετραγωνική µορφή πλευράς (50±1) mm. Προ της
δοκιµής τα δοκίµια επικολλούνται σε πλακίδια (µεταλλικά, από ξύλο πλατύφυλλων ή
από αντικολλητό) προκειµένου να προσαρµοσθούν στη µηχανή αντοχής. Προ της

δοκιµής τα δοκίµια και τα πλακίδια συγκολλήσεως κλιµατίζονται σε κανονικό κλίµα
(20±2 oC θερµοκρασία και 65±5% σχετ. υγρασία). Μετά τον κλιµατισµό µετρούνται
οι διαστάσεις (µήκος και πλάτος) και µετά µε χρησιµοποίηση κατάλληλης
συγκολλητικής ουσίας γίνεται επικόλληση των πλακιδίων και προσάρτηση στη
µηχανή αντοχής (βλ. Σχήµα 22). Για την επικόλληση µεταλλικών πλακιδίων
συνιστώνται θερµοπλαστική ή εποξειδική κόλλα. Για την επικόλληση ξύλινων
πλακιδίων ή πλακιδίων από αντικολλητό συνιστώνται κόλλες όπως θερµοπλαστική
εποξειδική, PVAC, ουρία-φορµαλδεΰδη και φαινόλη-ρεσορκίνη. Για τη σκλήρυνση
της θερµοπλαστικής και της εποξειδικής κόλλας απαιτούνται 24 ώρες ενώ για τις
άλλες κόλλες 72 ώρες. Μετά την επικόλληση των πλακιδίων ακολουθεί κλιµατισµός
τους σε κανονικό κλίµα µέχρι την πλήρη σκλήρυνση της συγκολλητικής ουσίας. Στην
περίπτωση πλακών πάχους <8,0 mm ή προϊόντων µε πυκνότητα >800 Kg/m3
συνιστάται η χρήση µεταλλικών πλακιδίων.
Τα δοκίµια µετά τη συγκόλληση και τον κλιµατισµό προσαρτώνται στη µηχανή
αντοχής και φορτίζονται µε σταθερή ταχύτητα έτσι ώστε η θραύση να επέλθει σε
F
χρόνο (60±30)s. Η αντοχή σε θραύση ft υπολογίζεται από τη σχέση: f t = max
a ⋅b
όπου,
Fmax: το φορτίο θραύσης σε Ν
a, b : το µήκος και πλάτος του δοκιµίου σε mm.

Σχήµα 22. Επικόλληση πλακιδίων στις δύο όψεις του δοκιµίου και τρόπος συγκράτησης στη µηχανή αντοχής. 1:
µεταλλικό πλακίδιο, 2: πλακίδιο µορφής Τ από µέταλλο, ξύλο πλατύφυλλων ή αντικολλητό
πλατύφυλλων, 3: πλακίδιο από αντικολλητό πλατύφυλλων (ακατάλληλο για µικρού πάχους δοκίµια, 4:
δοκίµιο, 5: µεταλλική άρθρωση, t: 10 mm τουλάχιστον για µεταλλικά πλακίδια, t: 15 mm τουλάχιστον
για πλακίδια από ξύλο πλατύφυλλων ή αντικολλητό πλατύφυλλων.

ΕΝ 311/1992. Particleboards. Surface soundness of particleboards. Test method.
Μοριοπλάκες. Αντοχή επιφανειακών στρώσεων σε εγκάρσιο εφελκυσµό.

Μέθοδος δοκιµής.

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε γυµνές µοριοπλάκες (µη επενδυµένες ή
επικαλυµµένες). Προσδιορίζεται η αντοχή της επιφάνειας ή των επιφανειακών
στρώσεων σε δύναµη εγκάρσιου εφελκυσµού. Η προδιαγραφή µπορεί να εφαρµοσθεί
και σε επενδυµένες ή επικαλυµµένες µοριοπλάκες (µε πλαστικό φύλλο, ξυλόφυλλο ή
βερνίκι)* όµως στη περίπτωση αυτή ελέγχεται η αντοχή συγκόλλησης της επένδυσης
– επικάλυψης στη µοριoπλάκα.
Τα δοκίµια έχουν τετραγωνικό σχήµα (50 mm x 50 mm). Στην επιφάνεια του δοκιµίου
διανοίγεται κυκλική εγκοπή εσωτερικής διαµέτρου 35,7 mm και βάθους εγκοπής
0,3±0,1 mm (βλ. Σχήµα IA). Τα δοκίµια κλιµατίζονται µέχρι σταθερού βάρους σε
κανονικό κλίµα (20±2oC και 65±5% σχετ. υγρασία). Στη συνέχεια στην επιφάνεια της
κυκλικής εγκοπής επικολλάται µεταλλικό πλακίδιο διαµέτρου 35,6 mm και µορφής
όπως δείχνεται στο σχετικό Σχήµα IB. Για την επικόλληση χρησιµοποιείται
θερµοπλαστική κόλλα θερµοκρασίας τήξεως έως 150 oC. Το µεταλλικό πλακίδιο µετά
την επικόλληση συµπιέζεται µε µικρή πίεση 0,1-0,2 N/mm2 στην επιφάνεια του
δοκιµίου µέχρι ψύξης (πλήρη σκλήρυνση). Εάν η µοριοπλάκα έχει πάχος <10 mm
απαιτείται επικόλληση περισσοτέρων του ενός δοκιµίων µεταξύ τους ώστε το
συνολικό πάχος να είναι τουλάχιστον 10 mm. Για την κέντρωση και προσαρµογή του
δοκιµίου στη µηχανή αντοχής απαιτείται κατάλληλη µεταλλική διάταξη (βλ. Σχήµα
23,∆). Κατά τη δοκιµή στη µηχανή αντοχής το φορτίο εφαρµόζεται µε τέτοια
ταχύτητα ώστε η θραύση να επιτευχθεί µετά από 30 έως 60 sec. Η αντοχή των
επιφανειακών στρώσεων σε εγκάρσιο εφελκυσµό εκφράζεται µε ακρίβεια 0,01 N/mm2
F
και προσδιορίζεται από τη σχέση: S =
A
όπου,

F: δύναµη θραύσεως σε Ν
Α: η επιφάνεια αποκόλλησης (1000 mm2).

Για κάθε πλάκα απαιτείται έλεγχος 10 δοκιµίων. Από τα δοκίµια αυτά το ήµισυ
δοκιµάζεται στην άνω επιφάνεια της πλάκας και το άλλο ήµισυ στην κάτω επιφάνεια
της πλάκας.
*Στη περίπτωση αυτή το βάθος της κυκλικής εγκοπής είναι ίσο µε το πάχος της
επένδυσης ή επικάλυψης ή το πολύ εισέρχεται κατά 0,3 mm στην επιφανειακή
στρώση της µοριοπλάκας.

Σχήµα 23. Α. ∆οκίµιο µε τη διανοιχθείσα εγκοπή.
Β. Επικόλληση µεταλλικού πλακιδίου στο δοκίµιο.
Γ. Κέντρωση. ∆. ∆ιάταξη συγκράτησης του δοκιµίου στη µηχανή αντοχής.

ΕΝ 300/1997. Oriented Strand Boards (OSB). Definitions, classification and
specifications. Ξυλοπλάκες µε ξυλοτεµαχίδια επιµήκους µορφής
προσανατολισµένα σε ορισµένη διεύθυνση. Ορισµοί, ταξινόµηση, απαιτήσεις.

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε ξυλοπλάκες κατασκευασµένες από επιµήκη
µεγάλων διαστάσεων ξυλοτεµαχίδια (πλανίδια) τα οποία συγκολλούνται µε
συγκολλητική ουσία σε πολλές στρώσεις. Τα ξυλοτεµαχίδια των επιφανειακών
στρώσεων είναι παράλληλα µε το µήκος ή το πλάτος της πλάκας ενώ τα
ξυλοτεµαχίδιά της ή των µεσαίων στρώσεων κάθετα προς εκείνα των επιφανειακών ή
µε τυχαία κατανοµή.
Η ταξινόµηση διακρίνει 4 κλάσεις (τύπους) OSB.
OSB/1. Πλάκες για γενικές χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους και την επιπλοποιία, ξηρό
περιβάλλον1)
OSB/2. Πλάκες για φέρουσες κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους, ξηρό περιβάλλον
OSB/3. Πλάκες για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον2)
OSB/4. Πλάκες ιδιαίτερα υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές σε υγρό
περιβάλλον.
Οι γενικές απαιτήσεις για όλες τους τύπους OSB δείχνονται στον επόµενο Πίνακα.

Πίνακας 13. Γενικές απαιτήσεις για όλους τους τύπους OSB.
Ιδιότητα
*Αποκλίσεις διαστάσεων
- πάχος (µετά τη λείανση) εντός και µεταξύ πλακών
- πάχος (προ της λείανσης) εντός και µεταξύ πλακών
- µήκος και πλάτος
*Ευθυτένεια πλευρών
*Ορθογωνικότητα
Περιεχόµενη υγρασία
- OSB/1, OSB/2
- OSB/3, OSB/4
*Αποκλίσεις της πυκνότητας σε σχέση µε τη µέση
πυκνότητα της πλάκας
∆υναµικότητα έκλυσης φορµαλδεΰδης
(Τιµές µε µέθοδο Perforator)
- 1η κλάση
- 2η κλάση

Μέθοδος ελέγχου

Απαιτήσεις

ΕΝ 324-1

± 0,3 mm
± 0,8 mm
± 3,0 mm
1,5 mm/m
2,0 mm/m

ΕΝ 324-2
ΕΝ 324-2
EN 322
ΕΝ 323
ΕΝ 120

2 έως 12%
5 έως 12%
± 10%
≤ 8 mg/100 g
> 8 mg/100 g
≤ 30 mg/100 g

*: ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό σε κανονικό κλίµα.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις µηχανικές ιδιότητες (ελάχιστες επιτρεπτές τιµές)
και την κατά πάχος διόγκωση (µέγιστες επιτρεπτές τιµές) των 4 τύπων OSB
απεικονίζονται στους επόµενους Πίνακες.
Πίνακας 14. Ελάχιστες απαιτήσεις µηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης OSB/1
τύπου 1 για γενικούς σκοπούς, εσωτερικούς χώρους και επιπλοποιία και γενικώς σε ξηρό
περιβάλλον.
Ιδιότητα
Κάµψη (N/mm2)
- µέτρο θραύσης ||
- µέτρο θραύσης ⊥
- µέτρο ελαστικότητας ||
- µέτρο ελαστικότητας ⊥
Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2)
(µεσαία στρώση)
Κατά πάχος διόγκωση, (%)
σε νερό (24 ώρες)

Μέθοδος ελέγχου

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10
>10 <18 18-25

310
310
310
310

20
10
2500
1200

18
9
2500
1200

16
8
2500
1200

319

0,30

0,28

0,28

317

25

25

25

||: διεύθυνση µε τη µεγαλύτερη αντοχή
⊥: διεύθυνση µε τη µικρότερη αντοχή

1)

: ξηρό περιβάλλον: η περιεχόµενη υγρασία της ξυλοπλάκας αντιστοιχεί σε κλίµα χώρου θερµοκρασίας
20οC και σχετικής υγρασίας η οποία ολίγες εβδοµάδες του χρόνου µπορεί να υπερβαίνει το 65%.
2):
υγρό περιβάλλον: περιεχόµενη υγρασία της ξυλοπλάκας αντιστοιχεί σε κλίµα χώρου θερµοκρασίας
20οC και σχετικής υγρασίας η οποία ολίγες µόνο εβδοµάδες του χρόνου µπορεί να υπερβαίνει το 85%.

Πίνακας 15. Ελάχιστες απαιτήσεις µηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης
OSB/2 τύπου 2 για φέρουσες κατασκευές σε ξηρό περιβάλλον.
Ιδιότητα
Κάµψη (N/mm2)
- µέτρο θραύσης ||
- µέτρο θραύσης ⊥
- µέτρο ελαστικότητας ||
- µέτρο ελαστικότητας ⊥
Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2)
(µεσαία στρώση)
Κατά πάχος διόγκωση, (%)
σε νερό (24 ώρες)

Μέθοδος ελέγχου

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10
>10 <18 18-25
22
11
3500
1400

20
10
3500
1400

18
9
3500
1400

ΕΝ 319

0,34

0,32

0,30

ΕΝ 317

20

ΕΝ 310

20

20

Πίνακας 16. Ελάχιστες απαιτήσεις µηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης
OSB/3 τύπου 3 για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον.
Ιδιότητα
Κάµψη (N/mm2)
- µέτρο θραύσης ||
- µέτρο θραύσης ⊥
- µέτρο ελαστικότητας ||
- µέτρο ελαστικότητας ⊥
Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση, (%)
σε νερό (24 ώρες)

Μέθοδος ελέγχου

ΕΝ 310

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10
>10 <18 18-25
22
11
3500
1400

20
10
3500
1400

18
9
3500
1400

0,34
15

0,32
15

0,30
15

ΕΝ 319
ΕΝ 317

Πίνακας 17. Ελάχιστες απαιτήσεις σε ανθεκτικότητα υγρασίας OSB/3 τύπου 3 για
φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον.
Ιδιότητα
Αντοχή σε κάµψη, (N/mm2)
µετά από κυκλικό τεστ, ||
Αντοχή σε εγκάρσιο (N/mm2)
εφελκυσµό µετά από κυκλικό τεστ
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό
µετά από τεστ βρασµού

Μέθοδος ελέγχου
ΕΝ 321
ΕΝ 310
ΕΝ 321
ΕΝ 319
ΕΝ 1087-1

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10
>10 <18 18-25
9

8

7

0,18

0,15

0,13

0,15

0,15

0,13

Πίνακας 18. Ελάχιστες απαιτήσεις µηχανικών ιδιοτήτων και κατά πάχος διόγκωσης
OSB/4 τύπου 4 ιδιαίτερα υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές σε υγρό
περιβάλλον.
Ιδιότητα
Κάµψη (N/mm2)
- µέτρο θραύσης ||
- µέτρο θραύσης ⊥
- µέτρο ελαστικότητας ||
- µέτρο ελαστικότητας ⊥
Εγκάρσιος εφελκυσµός, (N/mm2)
(µεσαία στρώση)
Κατά πάχος διόγκωση, (%)
σε νερό (24 ώρες)

Μέθοδος ελέγχου

ΕΝ 310

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10
>10 <18 18-25
30
16
4800
1900

28
15
4800
1900

26
14
4800
1900

ΕΝ 319

0,50

0,45

0,40

ΕΝ 317

12

12

12

Πίκακας 19. Ελάχιστες απαιτήσεις σε ανθεκτικότητα υγρασίας OSB/4 τύπου 4
ιδιαίτερα υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές σε υγρό περιβάλλον.
Ιδιότητα
Αντοχή σε κάµψη, (N/mm2)
µετά από κυκλικό τεστ, ||
Αντοχή σε εγκάρσιο (N/mm2)
εφελκυσµό µετά από κυκλικό τεστ
Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσµό
µετά από τεστ βρασµού

Μέθοδος ελέγχου
ΕΝ 321
ΕΝ 310
ΕΝ 321
ΕΝ 319
ΕΝ 1087-1

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-10
>10 <18 18-25
15

14

13

0,21

0,17

0,15

0,17

0,15

0,13

EN 312-1/1996. Particleboards. Specifications. Part 1. General requirements for
board types. Μοριοπλάκες. Απαιτήσεις. Μέρος 1. Γενικές απαιτήσεις για
όλους τους τύπους των πλακών.

Οι γενικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρούν οι µοριοπλάκες µετά την έξοδό
τους από το εργοστάσιο παραγωγής απεικονίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 20. Γενικές απαιτήσεις για όλους τους τύπους µοριοπλακών

Ιδιότητα
Μέθοδος ελέγχου
Απαιτήσεις
*Αποκλίσεις διαστάσεων
- πάχος (µετά τη λείανση) εντός και µεταξύ πλακών
ΕΝ 324-1
± 0,3 mm
- πάχος (προ της λείανσης) εντός και µεταξύ πλακών
−0,3 mm+ 1,7mm
- µήκος και πλάτος
± 5 mm
*Ευθυτένεια πλευρών
ΕΝ 324-2
1,5 mm/m
*Ορθογωνικότητα
ΕΝ 324-2
2,0 mm/m
Περιεχόµενη υγρασία
EN 322
5 έως 13%
*Αποκλίσεις πυκνότητας σε σχέση µε τη µέση
ΕΝ 323
± 10%
πυκνότητα της πλάκας
**∆υναµικότητα έκλυσης φορµαλδεΰδης
(τιµές µε µέθοδο Perforator)
ΕΝ 120
≤ 8 mg/100 g
- 1η κλάση
> 8 mg/100 g
- 2η κλάση
≤ 30 mg/100 g
*: ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων σε κανονικό κλίµα
(20oC και 65% σχετ. υγρασία).
**: οι τιµές ισχύουν για υγρασία πλάκας 6,5%. Εάν η υγρασία Η διαφέρει του 6,5% και
κυµαίνεται 3% ≤ Η ≤ 10% τότε οι τιµές Perforator πρέπει να πολλαπλασιασθούν µε το
συντελεστή F ο οποίος προκύπτει από την ακόλουθη εξίσωση: F= −0,133 H + 1,86.

Η συχνότητα διενέργειας των ποιοτικών ελέγχων που αναφέρονται στον ανωτέρω
Πίνακα δείχνεται στον επόµενο Πίνακα.
Πίνακας 21 Συχνότητα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων.
Ιδιότητα
Περιεχόµενη υγρασία
∆υναµικότητα έκλυσης φορµαλδεΰδης
Κλάση 1
Κλάση 2
Όλες οι άλλες ιδιότητες
οι αναφερόµενες στον
προηγούµενο Πίνακα

Μέγιστη διάρκεια χρόνου µεταξύ των ελέγχων
8 ώρες ανά τύπο µοριοπλάκας
24 ώρες ανά τύπο µοριοπλάκας
1 εβδοµάδα ανά τύπο µοριοπλάκας
8 ώρες ανά τύπο µοριοπλάκας και πάχος

EN 312-2/1996. Particleboards. Specifications. Part 2. Requirements for general
purpose boards for use in dry conditions. Μοριοπλάκες. Απαιτήσεις. Μέρος 2.
Απαιτήσεις µοριοπλακών για γενικούς σκοπούς και χρήση σε ξηρό περιβάλλον.

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή οι µοριοπλάκες θα πρέπει να εκπληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις των µηχανικών ιδιοτήτων που αναφέρονται στον επόµενο
Πίνακα.

Πίνακας 22. Ελάχιστες απαιτήσεις σε µηχανικές ιδιότητες*

Ιδιότητα

Μέθοδος
ελέγχου

Αντοχή σε κάµψη
(Μέτρο θραύσης)
(N/mm2)
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό
(Ν/mm2)

Ελάχιστες απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40

EN 310

14

12,5

11,5

10

8,5

7

5,5

EN 319

0,31

0,28

0,24

0,20

0,17

0,14

0,14

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα (20oC και 65% σχετ. υγρασία).

Στην περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ορισµένες ιδιότητες
τότε η µεθοδολογία ελέγχου αυτών γίνεται ως ακολούθως: Για πυκνότητα σύµφωνα
µε ΕΝ 323, για µεταβολή των διαστάσεων σύµφωνα µε ΕΝ 318 για αντοχή εγκάρσιου
εφελκυσµού των επιφανειακών στρώσεων σύµφωνα µε ΕΝ 311 για κατά πάχος
διόγκωση σύµφωνα µε ΕΝ 317.

EN 312-3/1996. Particleboards. Specifications. Part 3. Requirements for boards for
interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Μοριοπλάκες.
Απαιτήσεις. Μέρος 3. Απαιτήσεις για µοριοπλάκες εσωτερικών χώρων και επιπλοποιίας
για χρήση σε ξηρό περιβάλλον.

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή αυτή οι µοριοπλάκες θα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις της ΕΝ 312-1 και επιπλέον τις απαιτήσεις στις µηχανικές ιδιότητες όπως
αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 23 .Ελάχιστες απαιτήσεις σε µηχανικές ιδιότητες*
Ιδιότητα
Αντοχή σε κάµψη(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µεσαίας
στρώσης (Ν/mm2)
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό επιφανειακών
στρώσεων (N/mm2)

Μέθοδος
ελέγχου

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4 >4-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40

EN 310
ΕΝ 310

13 15
14
1800 1950 1800

13
1600

11,5
1500

10
1350

8,5
1200

7
1050

EN 319

0,45 0,45 0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

EN 311

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα (20oC και 65% σχετ. υγρασία).

Για ορισµένες χρήσεις απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριµένες
ιδιότητες οι οποίες πρέπει να ελέγχονται ως ακολούθως: η πυκνότητα σύµφωνα µε την
ΕΝ 323, η µεταβολή των διαστάσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 318, η κατά πάχος
διόγκωση σύµφωνα µε την ΕΝ 317 η περιεχόµενη ποσότητα σε άµµο σύµφωνα µε την
ISO 3340.

H µέγιστη διάρκεια χρόνου (συχνότητα) µεταξύ των ποιοτικών ελέγχων για τις
γενικές ιδιότητες καθορίζεται από την προδιαγραφή ΕΝ 312-1 ενώ για τις ιδιότητες
του ανωτέρω Πίνακα προβλέπεται χρόνος 8 ωρών.
EN 312-4/1996. Particleboards. Specifications. Part 4. Requirements for load-bearing
boards for use in dry conditions. Μοριοπλάκες. Απαιτήσεις. Μέρος 4. Απαιτήσεις
µοριοπλακών για φέρουσες κατασκευές και χρήση σε ξηρό περιβάλλον.

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή αυτή οι µοριοπλάκες θα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις της ΕΝ 312-1 και επιπλέον τις απαιτήσεις των ιδιοτήτων που
παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα.
Πίνακας 24. Ελάχιστες απαιτήσεις στις µηχανικές ιδιότητες και την κατά
πάχος διόγκωση*
Ιδιότητα
Αντοχή σε κάµψη(N/mm2)
- µέτρο θραύσης
- µέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µεσαίας
στρώσης (Ν/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση)
(%)

Μέθοδος
ελέγχου
3-4

>4-6

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
>6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40

EN 310

15 17
1950 2200

17
2300

15
2150

13
1900

11
1700

9
1500

7
1200

EN 319

0,45 0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

16

15

15

15

14

14

EN 317

23

19

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα.

Για ορισµένες χρήσεις απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες για ορισµένες
ιδιότητες οι οποίες πρέπει να ελέγχονται ως ακολούθως: η πυκνότητα σύµφωνα µε την
ΕΝ 323, η µεταβολή των διαστάσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 318, ο εγκάρσιος
εφελκυσµός των επιφανειακών στρώσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 311.
Η µέγιστη διάρκεια χρόνου (συχνότητα) µεταξύ των ποιοτικών ελέγχων για τις
γενικές ιδιότητες καθορίζεται από την προδιαγραφή ΕΝ 312-1 ενώ για τις ιδιότητες
που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα 24 απαιτείται χρόνος 8 ωρών.

EN 312-5/1997. Particleboards. Specifications. Part 4. Requirements for load-bearing
boards for use in humid conditions. Μοριοπλάκες. Απαιτήσεις. Μέρος 5. Απαιτήσεις
µοριοπλακών για φέρουσες κατασκευές και χρήσεις σε υγρά περιβάλλοντα.

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή αυτή οι µοριοπλάκες θα πρέπει να εκπληρούν τις
απαιτήσεις της ΕΝ 326-1 για τις γενικές ιδιότητες και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις
λοιπές ιδιότητες όπως παρουσιάζονται στους επόµενους δύο Πίνακες 25,26.
Πίνακας 25. Ελάχιστες απαιτήσεις στις µηχανικές ιδιότητες και την κατά πάχος
διόγκωση*

Ιδιότητα
Αντοχή σε κάµψη(N/mm2)
- µέτρο θραύσης
- µέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό (Ν/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση)
(%)

Μέθοδος
ελέγχου

EN 310
EN 319
EN 317

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4 >4-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
20
19
18
2550 2550 2550
0,50 0,50 0,45
13

12

11

16
2400
0,45
10

14
2150
0,40
10

12
1900
0,35
10

10
1700

9
1550

0,30

0,25

9

9

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά από κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα

Πίνακας 26. Ελάχιστες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα σε υγρά περιβάλλοντα*
Ιδιότητα

Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά το
κυκλικό τεστ
(N/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
µετά το κυκλικό τεστ
%
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά το
τεστ βρασµού
(N/mm2)

Μέθοδος
ελέγχου

EN 310

EN 321

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
3-4 >4-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40
0,30 0,30

0,25

0,22

0,20

0,17

0,15

9

12

12

11

11

10

10

EN 1087-1 0,15

0,15

0,15

0,14

0,12

0,11

0,12

9

0,10 0,09

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα.

Για ορισµένες χρήσεις απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες σε ορισµένες ιδιότητες
οι οποίες πρέπει να ελέγχονται ως ακολούθως: η πυκνότητα σύµφωνα µε την ΕΝ 323,
η µεταβολή των διαστάσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 318, και ο εγκάρσιος εφελκυσµός
των επιφανειακών στρώσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 311.
Η µέγιστη διάρκεια χρόνου (συχνότητα) µεταξύ των ποιοτικών ελέγχων για τις
γενικές ιδιότητες καθορίζεται από την προδιαγραφή ΕΝ 312-1, για τις ιδιότητες του
προηγούµενου Πίνακα 25 ορίζεται σε 8 ώρες και για την ανθεκτικότητα σε υγρά
περιβάλλοντα (προηγούµενος Πίνακας 26) προβλέπεται 1 εβδοµάδα για τις ιδιότητες
που ελέγχονται µετά από κυκλικό τεστ και 8 ώρες για τον εγκάρσιο εφελκυσµό µετά
το τεστ βρασµού.

EN 312-6/1996. Particleboards. Specifications. Part 6. Requirements for heavy duty
load-bearing boards for use in dry conditions. Μοριοπλάκες. Απαιτήσεις. Μέρος 6.

Απαιτήσεις για µοριοπλάκες υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές και χρήσεις σε
ξηρά περιβάλλοντα.

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή αυτή οι µοριοπλάκες θα πρέπει να ικανοποιούν τις
γενικές απαιτήσεις που προβλέπει η προδιαγραφή ΕΝ 312-1 και τις απαιτήσεις σε
µηχανικές ιδιότητες και κατά πάχος διόγκωση που αναφέρονται στον ακόλουθο
Πίνακα.
Πίνακας 27. Ελάχιστες απαιτήσεις στις µηχανικές ιδιότητες και την κατά πάχος
διόγκωση*
Ιδιότητα
Αντοχή σε κάµψη(N/mm2)
- µέτρο θραύσης
- µέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µεσαίας
στρώσης (Ν/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση)
(%)

Μέθοδος
ελέγχου

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40

>40

EN 310

20
3150

18
3000

16
2550

15
2400

14
2200

12
2050

EN 319

0,60

0,50

0,40

0,35

0,30

0,25

EN 317

15

14

14

14

13

13

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα.

Για ορισµένες χρήσεις απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριµένες
ιδιότητες οι οποίες πρέπει να ελέγχονται ως ακολούθως: η πυκνότητα σύµφωνα µε την
ΕΝ 323, η µεταβολή των διαστάσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 318, και ο εγκάρσιος
εφελκυσµός των επιφανειακών στρώσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 311.
H µέγιστη διάρκεια χρόνου (συχνότητα) µεταξύ των ποιοτικών ελέγχων για τις
γενικές ιδιότητες καθορίζεται από την προδιαγραφή ΕΝ 312-1 ενώ για τις ιδιότητες
που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα προβλέπεται χρόνος 8 ωρών.
EN 312-7/1997. Particleboards. Specifications. Part 7. Requirements for heavy duty
load-bearing boards for use in humid conditions. Μοριοπλάκες. Απαιτήσεις. Μέρος 7.
Απαιτήσεις για µοριοπλάκες υψηλής αντοχής για φέρουσες κατασκευές και χρήσεις σε
υγρά περιβάλλοντα.

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή αυτή οι µοριοπλάκες θα πρέπει να εκπληρούν τις
απαιτήσεις της ΕΝ 326-1 για τις γενικές ιδιότητες και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις
λοιπές ιδιότητες όπως αυτές παρουσιάζονται στους δύο επόµενους Πίνακες.
Πίνακας 28. Ελάχιστες απαιτήσεις στις µηχανικές ιδιότητες και την κατά πάχος
διόγκωση*

Ιδιότητα

Μέθοδος
ελέγχου

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40

>40

Αντοχή σε κάµψη(N/mm2)
- µέτρο θραύσης
- µέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό (Ν/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
(24 ώρες εµβάπτιση)
(%)

EN 310

22
3350

20
3100

18,5
2900

17
2800

16
2600

15
2400

EN 319

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

EN 317

9

8

8

8

7

7

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα.

Πίνακας 29. Ελάχιστες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα σε υγρά περιβάλλοντα*
Ιδιότητα

Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά το
κυκλικό τεστ
(N/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
µετά το κυκλικό τεστ
%
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά το
τεστ βρασµού
(N/mm2)

Μέθοδος
ελέγχου

Απαιτήσεις
Πάχος σε mm
6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40

EN 321

0,41

0,36

0,33

0,28

0,25

0,20

EN 321

10

10

9

9

8

8

EN 1087-1

0,25

0,23

0,20

0,18

0,17

0,15

*: οι τιµές ισχύουν για περιεχόµενη υγρασία µετά τον κλιµατισµό των δοκιµίων της µοριοπλάκας σε
κανονικό κλίµα.

Για ορισµένες χρήσεις απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες σε συγκεκριµένες
ιδιότητες οι οποίες πρέπει να ελέγχονται ως ακολούθως: η πυκνότητα σύµφωνα µε την
ΕΝ 323, η µεταβολή των διαστάσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 318, και ο εγκάρσιος
εφελκυσµός των επιφανειακών στρώσεων σύµφωνα µε την ΕΝ 311.
Η µέγιστη διάρκεια χρόνου (συχνότητα) µεταξύ των ποιοτικών ελέγχων για τις
γενικές ιδιότητες καθορίζεται από την προδιαγραφή ΕΝ 312-1, για τις ιδιότητες του
προηγούµενου Πίνακα 29 ορίζεται σε 8 ώρες και για την ανθεκτικότητα σε υγρά
περιβάλλοντα (προηγούµενος Πίνακας) προβλέπεται 1 εβδοµάδα για τις ιδιότητες που
ελέγχονται µετά από κυκλικό τεστ και 8 ώρες για τον εγκάρσιο εφελκυσµό µετά το
τεστ βρασµού.

EN 316/1997. Wood fiberboards. Definition, classification and symbols. Ινοπλάκες
ξύλου. Ορισµός, ταξινόµηση, συµβολισµός.

Η ινοπλάκα ξύλου είναι προϊόν µορφής πλάκας πάχους ≥1,5 mm αποτελούµενο από
λιγνινοκυτταρινικές πρώτες ύλες το οποίο παράγεται µε εφαρµογή υψηλών
θερµοκρασιών µε ή χωρίς εφαρµογή συµπίεσης. Η σύνδεση-συγκόλληση µεταξύ των
ινών επιτυγχάνεται είτε µε την αλληλοπλοκή των ινών και ενεργοποίηση χηµικών
συστατικών του ξύλου είτε µε την προσθήκη της κατάλληλης συγκολλητικής ουσίας.

Οι ινοπλάκες ταξινοµούνται ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής, το πάχος, την
πυκνότητα ή τις χρήσεις.
Ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής διακρίνονται δύο κλάσεις:
- ινοπλάκες παραγόµενες µε την υγρή µέθοδο
- ινοπλάκες παραγόµενες µε την ξηρή µέθοδο.
Στην πρώτη κατηγορία διακρίνονται οι εξής τύποι:
- Σκληρές ≥900 Kg/m3.
Οι ινοπλάκες αυτές µπορεί µε κατάλληλους πρόσθετους χειρισµούς να αποκτήσουν
επιπλέον ιδιότητες όπως πυρανθεκτικότητα, ανθεκτικότητα σε υγρασία,
ανθεκτικότητα σε βιολογικές προσβολές, πλαστικότητα κ.ά. Οι ιδιότητες αυτές
επιτυγχάνονται µε προσθήκη πολυµερών ή άλλων πρόσθετων ουσιών ή επάλειψη µε
ξηραινόµενα έλαια.
- Μέσης σκληρότητας ≥400 έως ≤900 Kg/m3.
Εδώ ανήκουν δύο υποτύποι:
- µικρότερης πυκνότητας 400-560 Kg/m3
- µεγαλύτερης πυκνότητας 560-900 Kg/m3
- Πορώδεις ≥230 - ≤400 Kg/m3.
Ο τύπος αυτός των ινοπλακών διαθέτει ιδιαίτερες θερµικές και ακουστικές ιδιότητες
και
µπορεί µε κατάλληλους χειρισµούς να αποκτήσει πρόσθετες ιδιότητες π.χ.
πυρανθεκτικότητα, ανθεκτικότητα σε υγρασία και αύξηση µηχανικής αντοχής
(συνήθως µε προσθήκη πίσσας).
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ινοπλάκες µέσης πυκνότητας (MDF) οι οποίες
έχουν πυκνότητα ≥400 Kg/m3 (στην Ευρώπη συνήθως ≥600 Kg/m3). Κατά το στάδιο
της στρωµάτωσης οι ίνες έχουν υγρασία <20% και η κατασκευή των πλακών γίνεται
µε προσθήκη συγκολλητικών ουσιών στις ίνες και εφαρµογή θερµής συµπίεσης. Οι
πλάκες µπορεί να παρουσιάζουν πρόσθετες ιδιότητες (πυρανθεκτικότητα,
ανθυγροσκοπικότητα, προστασία από βιολογικές προσβολές) µε επιλογή κατάλληλων
συγκολλητικών ουσιών ή προσθήκη άλλων ουσιών.
Ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης διακρίνονται διάφοροι τύποι ινοπλακών που
χρησιµοποιούνται:
- σε ξηρά περιβάλλοντα
- σε υγρά περιβάλλοντα
- σε εξωτερικές συνθήκες (επίδραση κλιµατικών παραγόντων).
Ανάλογα µε το σκοπό χρήσης διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι ινοπλακών:
- για γενικές χρήσεις
- για φέρουσες κατασκευές
α) διάρκεια φόρτισης ανεξάρτητη του χρόνου
β) µικρή-πολύ µικρή διάρκεια φόρτισης.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι συµβολισµοί διαφόρων τύπων και υποτύπων
ινοπλακών.

Πίνακας 30. Συµβολισµοί διαφόρων τύπων ινοπλακών
Ανάλογα µε την παραγωγή

Ανάλογα µε τις συνθήκες και σκοπό χρήσης

Σκληρές ινοπλάκες
ΗΒ
Μέσης σκληρότητας
ΜΒL
µε µικρότερη πυκνότητα
Mέσης σκληρότητας µε ΜΒΗ
µεγαλύτερη πυκνότητα
Πορώδεις ινοπλάκες
SB
Ινοπλάκες µέσης πυκνότητας (ξηρή µέθοδος)
ΜDF

Υγρά περιβάλλοντα
Η
Εξωτερικές συνθήκες
Ε
Φέρουσες κατασκευές L
- φόρτιση ανεξάρτητη Α
χρόνου
- µικρή-πολύ µικρή S
διάρκεια φόρτισης

EN 318/1993. Fibreboards. Determination of dimensional changes associated with
changes in relative humidity. Ινοπλάκες. Προσδιορισµός των διαστασιακών µεταβολών
µε µεταβολές της σχετικής υγρασίας.

Αρχή της µεθόδου είναι ο κατ’ αρχήν κλιµατισµός των δοκιµίων σε κανονικό κλίµα
(20±2oC, 65±5% σχετ. υγρασία) και στη συνέχεια κλιµατισµός σε “ξηρό κλίµα”
(20±2oC και 35±5% σχετ. υγρασία) και σε “υγρό κλίµα” (20±2oC και 85±5% σχετ.
υγρασία) οπότε προσδιορίζονται η µείωση ή αύξηση των διαστάσεων αντίστοιχα.
Τα δοκίµια έχουν ορθογώνιο σχήµα µε διαστάσεις (200±1) mm x (20±1) mm x
πάχος της πλάκας. Από κάθε πλάκα επιλέγονται προς µέτρηση 3 δοκίµια µε το µήκος
παράλληλα και 3 δοκίµια µε το µήκος κάθετα στη διεύθυνση παραγωγής. Η µέτρηση
του µήκους γίνεται µε τοποθέτηση του δοκιµίου σε κατάλληλη γι’ αυτό διάταξη
πλαισίου (βλ. Σχήµα 24) ή οπτικώς µε τη διάταξη που δείχνει το Σχήµα 25. Στη
δεύτερη περίπτωση µαρκάρεται στο δοκίµιο σταθερή απόσταση 180 mm, της οποίας η
αυξοµείωση ανάλογα µε το κλίµα καταγράφεται οπτικώς µε µεγενθυτικό φακό. Οι
θέσεις µέτρησης του πάχους του δοκιµίου είναι τρεις (3) και δείχνονται στο Σχήµα 26
από τις τρεις µετρήσεις προσδιορίζεται ο µέσος όρος κατά δοκίµιο. Το πάχος
µετρείται µε ακρίβεια 0,01 mm ενώ το µήκος µε ακρίβεια 0,1 mm. Κατά τη µέτρηση
του µήκους τοποθετείται επί του δοκιµίου βάρος 2000 g έτσι ώστε να
εξισορροπούνται διάφορες πιθανές στρεβλώσεις του δοκιµίου που αναπτύσσονται
λόγω του κλιµατισµού.

Σχήµα 24. Συσκευή (µεταλλικό πλαίσιο) µέτρησης µήκους δοκιµίου.

Σχήµα 25. Συσκευή µέτρησης (οπτικώς) µήκους δοκιµίου. 1. οδοντωτή ράβδος, 2. µεγεθυντικός φακός,
3. στερέωση, 4. δοκίµιο, α) απόσταση προς µέτρηση.

Σχήµα 26. Θέσεις µέτρησης του πάχους (t) δοκιµίου.

Η κατά µήκος αύξηση (IL85) ή µείωση (DL35) µετά τον αντίστοιχο κλιµατισµό σε
“υγρό” ή “ξηρό” κλίµα δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις:
IL85 =

l3 − l1
⋅ 100
l1

DL35 =

l2 − l1
⋅ 100
l1

όπου, l1: το µήκος µετά τον κλιµατισµό στο κανονικό κλίµα σε mm
l2: το µήκος µετά τον κλιµατισµό στο “ξηρό κλίµα” σε mm
l3::το µήκος µετά τον κλιµατισµό στο “υγρό κλίµα” σε mm.
Τα αποτελέσµατα εκφράζονται µε ακρίβεια 0,05%.
Η κατά πάχος αύξηση (ΙΤ85) ή µείωση (DT35) υπολογίζεται από τις ακόλουθες
σχέσεις:
t −t
t −t
IT 85 = 3 1 ⋅ 100
DT 35 = 2 1 ⋅ 100
t1
t1
όπου, t1: το πάχος µετά τον κλιµατισµό στο κανονικό κλίµα σε mm
t2: το πάχος µετά τον κλιµατισµό στο “ξηρό κλίµα” σε mm
t3: το πάχος µετά τον κλιµατισµό στο “υγρό κλίµα” σε mm.
Τα αποτελέσµατα εκφράζονται µε ακρίβεια 0,5%.

EN 320/1993. Fibreboards. Determination of resistance to axial withdrawal of
screws. Ινοπλάκες. Προσδιορισµός της αντοχής σε εξαγωγή βίδας.

Αρχή της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός της δύναµης που απαιτείται για την
εξαγωγή (αξονικός) βίδας από τις όψεις (µεγάλες επιφάνειες) και τις πλευρές
(σόκορα) της ινοπλάκας. Το τεστ της εξαγωγής βίδας από τις πλευρές εφαρµόζεται
µόνο σε ινοπλάκες πάχους >15 mm. Για πλάκες πάχους <15 mm συνιστάται
συγκράτηση του δοκιµίου στη µηχανή αντοχής µε πλαίσιο της µορφής που δείχνει το
Σχήµα 27. Από κάθε πλάκα παίρνονται 5 δοκίµια τετραγωνικής µορφής µε πλευρά
(75±1) mm. Προ της δοκιµής τα δοκίµια κλιµατίζονται σε κανονικό κλίµα (20±2οC
και 65±5% σχετ. υγρασία) µέχρι σταθερού βάρους. Μετά τον κλιµατισµό στο κέντρο
των όψεων και στο κέντρο δύο γειτονικών πλευρών (τοµή διαγωνίων) διανοίγονται µε
οδηγό οπές διαµέτρου (2,7±0,1) mm και βάθους (19±1) mm κάθετα στις επιφάνειες
του δοκιµίου. Στις οπές αυτές εµπηγνύονται βίδες διαστάσεων 4,2 mm x 38 mm της
µορφής ST 4,2 κατά ISO 1468 µε κλίση σπείρας 1,4 mm (Σχήµα 27). Η βίδα
εµπηγνύεται έτσι ώστε το κυλινδρικό τµήµα της να εισχωρεί κατά (15±0,5) mm. Αν η
ινοπλάκα έχει πάχος <15 mm τότε η βίδα εµπηγνύεται έτσι ώστε το κωνικό άκρο y να
εξέρχεται από την κάτω πλευρά του δοκιµίου (βλ. Σχήµα 27). Μετά την έµπηξη το
δοκίµιο συγκρατείται καταλλήλως µε µεταλλικό εξάρτηµα στη µηχανή αντοχής ( βλ.
Σχήµα 28). Κατά τη δοκιµή ασκείται σταθερή δύναµη µε ταχύτητα (10±1) mm/min
εξαγωγής της βίδας και υπολογίζεται η δύναµη µε ακρίβεια 10,0 Ν που απαιτήθηκε
για την εξαγωγή της. Στην περίπτωση εξαγωγής βίδας από τις δύο πλευρές (σόκορα)
υπολογίζεται ο µέσος όρος των δύο µετρήσεων. Για ινοπλάκες πάχους <15 mm το
αποτέλεσµα εκφράζεται σε N/mm και δίνεται µε ακρίβεια 1 N/mm.

Σχήµα 27. Α. ∆ιάταξη συγκράτησης δοκιµίου πάχους <15 mm στη µηχανή αντοχής.
Β. Μορφή και διαστάσεις βίδας και σπείρωµα ST σύµφωνα µε την ISO 1478.

Σχήµα 28. Παράδειγµα συγκράτησης δοκιµίου πάχους ≥15 mm στη µηχανή αντοχής κατά το
τεστ εξαγωγής της βίδας.

EN 321/1993. Fibreboards. Cyclic test in humid conditions. Ινοπλάκες κυκλικό τεστ σε
υγρές συνθήκες.

Σύµφωνα µε τη προδιαγραφή αυτή τα δοκίµια υποβάλλονται σε τρεις κύκλους
(χειρισµούς) που περιλαµβάνουν την εµβάπτιση σε νερό, τη ψύξη και την ξήρανση.
Στη συνέχεια προσδιορίζονται η κατά πάχος διόγκωση και ο εγκάρσιος εφελκυσµός.
Από την κάθε πλάκα παίρνονται 5 δοκίµια τετραγωνικής διατοµής πλευράς (50±1)
mm. Τα δοκίµια αφού κλιµατιστούν σε κανονικό κλίµα (20±2oC και 65±5% σχετ.
υγρασία) υποβάλλονται διαδοχικά σε 3 κύκλους καθένας των οποίων περιλαµβάνει
τους ακόλουθους χειρισµούς:
1. Εµβάπτιση για (72±1) ώρες σε νερό Θ= (20±2)oC.
2. Ψύξη για (24±0,25 ) ώρες σε Θ=−12 έως −20oC.
3. Ξήρανση για (72±1) ώρες σε Θ= (70±1)oC.
Ο κάθε κύκλος περιλαµβάνει 168 ώρες (1 εβδοµάδα) και επαναλαµβάνεται 3
φορές. Μετά το πέρας κάθε κύκλου τα δοκίµια ψύχονται στη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος. Στο τέλος των τριών (3) κύκλων τα δοκίµια κλιµατίζονται στο
κανονικό κλίµα µέχρι σταθερού βάρους. Μετά το πέρας του κλιµατισµού µετρείται το
πάχος των δοκιµίων σύµφωνα µε την ΕΝ 325 και προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ΕΝ
317 η κατά πάχος διόγκωση. Ακολούθως προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ΕΝ 319 η
αντοχή των δοκιµίων σε εγκάρσιο εφελκυσµό.

EN 382/1993. Part 1. Fibreboards. Determination of surface absorption. Part 1. Test
method for dry process fibreboards. Μέρος 1. Ινοπλάκες. Προσδιορισµός της
προσρόφησης από την επιφάνεια. Μέρος 1. Μέθοδος δοκιµής για ινοπλάκες που
παράγονται µε τη ξηρή µέθοδο.

Αρχή της µεθόδου είναι η µέτρηση του µήκους της κηλίδας που σχηµατίζεται στην
επιφάνεια ενός δοκιµίου κατά τη ρίψη µιας σταγόνας τολουολίου επάνω σε αυτή.
Τα δοκίµια διαστάσεων (300±2) mm x (100±2) mm x πάχος πλάκας κλιµατίζονται
σε κανονικό κλίµα προ της δοκιµής. Στη συνέχεια τοποθετούνται επί πλαισίου έτσι
ώστε να σχηµατίζουν γωνία 60ο και η διεύθυνση του µήκους των να συµπίπτει µε τη
διεύθυνση λειάνσεως. Ακολούθως µε τη βοήθεια πιπέττας 2ml (τύπος 2, κλάση Α,
κατά ISO 835-2) αφήνεται να ενσταλάξει στην επιφάνεια του δοκιµίου 1 ml
τολουολίου Θ=20±2oC εντός (4±1) sec. (βλ. Σχήµα 29). Μετράται το µέγιστο µήκος
της κηλίδας του τολουολίου επί µιας ευθείας παράλληλης προς τις πλευρές του
δοκιµίου και εκφράζεται σε mm µε ακρίβεια 1 mm. Ο προσδιορισµός γίνεται και στις
δύο όψεις του δοκιµίου εφ’ όσον και οι δύο είναι λείες.

Σχήµα 29. Προσδιορισµός της ικανότητας προσρόφησης υγρών από την επιφάνεια ινοπλακών
παραγοµένων µε τη ξηρή µέθοδο. 1. πιπέττα, 2. δοκίµιο, 3. βάση στήριξης.

EN 382/1994. Part 2. Fibreboards. Determination of surface absorption. Part 2. Test
method for hardboards. Μέρος 2. Ινοπλάκες. Προσδιορισµός της προσρόφησης από την
επιφάνεια. Μέρος 2. Μέθοδος δοκιµής για σκληρές ινοπλάκες.

Αρχή της µεθόδου είναι η µέτρηση της προσροφούµενης ποσότητας νερού (g/m2)
από τη λεία επιφάνεια σκληρών ινοπλακών εντός ορισµένου χρόνου.
Τα δοκίµια τετραγωνικής µορφής µε πλευρά (130±1) mm, κλιµατίζονται σε κανονικό
κλίµα µέχρι σταθερού βάρους και προσδιορίζεται το βάρος τους. Το δοκίµιο
προσαρµόζεται στη µηχανική διάταξη που δείχνει το επόµενο Σχήµα 30 και επί αυτού
τοποθετείται κύλινδρος (µεταλλικός) ύψους 50 mm, εσωτερικής διατοµής (10000±50)
mm2 και ελάχιστου πάχους τοιχωµάτων 6 mm. Εντός του κυλίνδρου τοποθετούνται
100 ml αποσταγµένου νερού Θ=20±1οC και αφήνονται να επιδράσουν (120±5) min
στην επιφάνεια του δοκιµίου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20±2οC. Μετά την
παρέλευση του ανωτέρω χρόνου αφαιρείται ο κύλινδρος και το εναποµείναν νερό,
αποµακρύνεται η περίσσεια νερού από την επιφάνεια του δοκιµίου και προσδιορίζεται

το βάρος του. Η ικανότητα προσρόφησης της επιφάνειας προσδιορίζεται από τη
σχέση: Α=100 (m2−m1).
όπου, Α: η προσρόφηση της επιφάνειας σε g/m2
m1: η µάζα του δοκιµίου προ της δοκιµής σε g
m2: η µάζα του δοκιµίου µετά τη δοκιµή σε g.

Σχήµα 30. Συσκευή προσδιορισµού της προσρόφησης νερού από τη λεία επιφάνεια
ινοπλακών σκληρού τύπου. 1. χωνί, 2,3,4. µηχανισµός στερέωσης, 5. κύλινδρος, 6. φλάντζα
στεγανοποίησης, 7. δοκίµιο, 8. φύλλο ελαστικού, 9. µεταλλική πλάκα.

EN 622-1/1997. Fibreboards, Specifications. Part 1. General requirements.
Ινοπλάκες, Προδιαγραφές. Μέρος 1. Γενικές απαιτήσεις.

Οι ινοπλάκες που διατίθενται στο εµπόριο από το εργοστάσιο παραγωγής πρέπει
να πληρούν τις οριακές απαιτήσεις που καταγράφονται στους δύο επόµενους Πίνακες.
Οι αναφερόµενες τιµές των Πινάκων ισχύουν για υγρασία ισορροπίας των ινοπλακών
µετά τον κλιµατισµό τους στο κανονικό κλίµα.

Πίνακας 31. Γενικές απαιτήσεις για διαφόρους τύπους ινοπλακών
Μέθοδος
δοκιµής
Αποκλίσεις διαστάσεων
- Πάχος
- Μήκος/Πλάτος
Ορθογωνικότητα
Ευθυτένεια πλευρών
Μήκος/Πλάτος
Υγρασία (%)
Αποκλίσεις από τη
µέση πυκνότητα
(εντός της πλάκας)
∆υναµικό έκλυσης
φορµαλδεΰδης
(τιµή Perforator)*
κλάση Α
κλάση Β

Σκληρή
(HB)

ΕΝ 324-1
ΕΝ 324-1
ΕΝ 324-2
ΕΝ 324-2

Τύπος ινοπλάκας
Μέσης σκληρότητας
Πορώδης
(MBL) και (ΜΒΗ)
(SB)
βλ. επόµενο Πίν
±2 mm/m,
έως
2 mm/m
1,5 mm/m

ΕΝ 322

4-9

ΕΝ 323

Παραγωγή µε ξηρή
µέθοδο (MDF)

ακα
±5 mm

4-9

4-9

4-11

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

ΕΝ 120
≤9 mg/100 g
≤40 mg/100 g

* Η τιµή Perforator ισχύει για υγρασία ινοπλάκας 6,5%. Απόκλιση από την υγρασία αυτή απαιτεί
διόρθωση µε συντελεστή διορθώσεως ως ακολούθως: για 4% ≤Η≤9%
F= − 0,133 H + 1,86 για ινοπλάκες µε υγρασία Η<4% και Η>9% F=0,636 + 3,12e(- 0,346H).

Πίνακας 32. Οριακές αποκλίσεις πάχους ινοπλακών
Σκληρή (ΗΒ)

≤ 3,5
± 0,3 mm

Μέσης σκληρότητας
(MBL και ΜΒΗ)

≤ 10
± 0,7 mm

Πορώδης
(SB)

≤ 10
± 0,7 mm

Παραγωγή µε τη ξηρή
µέθοδο (MDF)

≤6
± 0,2 mm

Ονοµαστικό πάχος (mm)
> 3,5 έως 5,5
> 5,5
± 0,5 mm
± 0,7 mm
Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10
± 0,8 mm
Ονοµαστικό πάχος (mm)
≥ 10 έως 19
> 19
± 1,2 mm
± 1,8 mm
Ονοµαστικό πάχος (mm)
> 6 έως 19
> 19
± 0,2 mm
± 0,3 mm

Οι οριακές τιµές που αναφέρονται στους δύο προηγούµενους Πίνακες πρέπει να
προσδιορίζονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί η παραγωγός εταιρεία σε
τακτά χρονικά διαστήµατα που παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 33. Μέγιστος χρόνος µεταξύ των ποιοτικών ελέγχων
Ιδιότητα
∆υναµικό φορµαλδεΰδης*
Κλάση Α
Κλάση Β
Υγρασία πλάκας
Υπόλοιπες ιδιότητες των δύο
προηγουµένων Πινάκων

Μέγιστος χρόνος µεταξύ ελέγχων
24 ώρες για κάθε τύπο ινοπλάκας
1 εβδοµάδα για κάθε τύπο ινοπλάκας
8 ώρες για κάθε τύπο ινοπλάκας
8 ώρες για κάθε κλάση πάχους και
τύπο ινοπλάκας

* Εάν οι ινοπλάκες εµφανίζουν µικρό ή ανύπαρκτο δυναµικό έκλυσης φορµαλδεΰδης τότε ο µέγιστος
χρόνος µεταξύ του ποιοτικού ελέγχου µε απόφαση της παραγωγού εταιρείας µπορεί να αυξάνεται.

Οι ινοπλάκες ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωµατίζονται µε τρεις λωρίδες
πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως εξής:
Πρώτο χρώµα
λευκό
Γενικές χρήσεις
Πρώτο χρώµα
κίτρινο
Χρήση ως φέροντα στοιχεία κατασκευών
∆εύτερο χρώµα
κυανούν
Σε ξηρά περιβάλλοντα
∆εύτερο χρώµα
πράσινο
Σε υγρά περιβάλλοντα
καστανό
Σε εξωτερικούς χώρους
∆εύτερο χρώµα

ΕΝ 622-2/1997. Fibreboards, Specifications. Part 2. Requirements for hardboards.
Ινοπλάκες, Προδιαγραφές. Μέρος 2. Απαιτήσεις για σκληρές ινοπλάκες.

Ανάλογα µε τους τοµείς χρήσεις οι σκληρές ινοπλάκες διακρίνονται σ’ αυτές που
προορίζονται για γενικές χρήσεις (δεν υπόκεινται σε φορτίσεις) και σε εκείνες οι
οποίες υπόκεινται σε φορτίσεις ως µέλη των κατασκευών στις οποίες συµµετέχουν. Οι
πλάκες πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που προβλέπει η προδιαγραφή ΕΝ
622-1.
Ι. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες προοριζόµενες για γενικές χρήσεις. Οι απαιτήσεις
εδώ διαχωρίζονται ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες χρήσης των πλακών.
Πίνακας 34. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες γενικών χρήσεων για ξηρά
περιβάλλοντα* (τύπος ΗΒ).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
- Μέτρο θραύσης
(N/mm2)

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>3,5 έως 5,5
>5,5
≤3,5

ΕΝ 317

35

30

25

ΕΝ 319

0,50

0,50

0,50

ΕΝ 310

30

30

30

*Ξηρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20oC και σχετικής
υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδοµάδες το χρόνο υπερβαίνει το 65%

Πίνακας 35. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες γενικών χρήσεων για υγρά
περιβάλλοντα* (τύπος ΗΒ.Η).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
- Μέτρο θραύσης
(N/mm2)
Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά από βρασµό
(N/mm2)

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>3,5 έως 5,5
>5,5
≤3,5

ΕΝ 317

25

20

20

ΕΝ 319

0,60

0,60

0,60

ΕΝ 310

35

32

30

ΕΝ 319
EN 1087-1

0,30

0,30

0,25

*Υγρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20oC και σχετικής
υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδοµάδες το χρόνο υπερβαίνει το 85%.

Πίνακας 36. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες γενικών χρήσεων για εξωτερικούς
χώρους* (τύπος ΗΒ.Ε).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από
βρασµό (N/mm2)

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>3,5 έως 5,5
>5,5
≤3,5

ΕΝ 317

12

10

8

ΕΝ 319

0,70

0,60

0,50

ΕΝ 310

40
3600

35
3100

32
2900

0,50

0,42

0,35

ΕΝ 319
EN 1087-1

*Εξωτερικοί χώροι: έκθεση σε εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες ή επαφή µε νερό ή υδρατµό σε ένα
υγρό περιβάλλον το οποίο όµως είναι αεριζόµενο.

ΙΙ. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες που υπόκεινται σε φορτίσεις οποιασδήποτε
διάρκειας. Οι απαιτήσεις όπως δείχνουν οι επόµενοι Πίνακες, διαφορίζονται ανάλογα
µε τις κλιµατικές συνθήκες χρήσης των πλακών.
.

Πίνακας 37. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες υποκείµενες σε φορτίσεις για ξηρά
περιβάλλοντα* (τύπος ΗΒ.LA).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>3,5 έως 5,5
>5,5
≤3,5

ΕΝ 317

35

30

25

ΕΝ 319

0,60

0,60

0,60

ΕΝ 310

33
2700

32
2500

30
2300

*Υγρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20oC και σχετικής
υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδοµάδες το χρόνο υπερβαίνει το 85%.

Πίνακας 38. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες υποκείµενες σε φορτίσεις για υγρά
περιβάλλοντα (τύπος ΗΒ.HLA1).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από
βρασµό (N/mm2)

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>3,5 έως 5,5
>5,5
≤3,5

ΕΝ 317

15

13

10

ΕΝ 319

0,80

0,70

0,65

ΕΝ 310

38
3800

36
3600

34
3100

0,50

0,42

0,35

ΕΝ 319
EN 1087-1

Πίνακας 39. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες υποκείµενες σε υψηλές φορτίσεις για
υγρά περιβάλλοντα (τύπος ΗΒ.HLA2).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από
βρασµό (N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη µετά
Από βρασµό (N/mm2)
- Μέτρο θραύσης

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>3,5 έως 5,5
>5,5
≤3,5

Μέθοδος δοκιµής
ΕΝ 317

15

13

10

ΕΝ 319

0,80

0,70

0,65

ΕΝ 310

44
4500

42
4300

38
4100

ΕΝ 319
EN 1087-1

0,50

0,42

0,35

ΕΝ 310
ΕΝ 1087-1

17

16

15

Οι αναφερόµενες στους Πίνακες 1 έως 6 ιδιότητες προσδιορίζονται κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα στον ποιοτικό έλεγχο που διενεργεί η παραγωγός εταιρεία. Τα
χρονικά αυτά διαστήµατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους χρόνους που καθορίζει ο
επόµενος Πίνακας.
Πίνακας 40. Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Ιδιότητα
Γενικές ιδιότητες
Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά από βρασµό
Όλες οι λοιπές ιδιότητες
που αναφέρονται στους
Πίνακες 1 έως 6

Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
βλέπε ΕΝ 622-1
24 ώρες
8 ώρες

Για ορισµένες χρήσεις είναι πιθανόν να απαιτηθούν από την παραγωγό εταιρεία
πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριµένες ιδιότητες των οποίων οι οριακές τιµές
δείχνονται στον επόµενο Πίνακα.
Πίνακας 41.
Ιδιότητα
Μεταβολή των διαστάσεων
(%)
- Μήκος
- Πάχος
Προσρόφηση νερού από
µια όψη (g/m2)
Περιεκτικότητα σε άµµο
(%)

Μέθοδος δοκιµής

Οριακές τιµές

ΕΝ 318
ΕΝ 318

0,25
10

EN 382-2

300

ISO 3340

0,05

Οι σκληρές ινοπλάκες ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωµατίζονται µε δύο ή
τρεις λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως εξής:
Χρήσεις
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα
»
, Υγρά περιβάλλοντα
»
, Εξωτερικοί χώροι
Φορτίσεις
, Ξηρά περιβάλλοντα
»
,Υγρά περιβάλλοντα
Υψηλές φορτίσεις, Υγρά περιβάλλοντα

Χρωµατισµός
λευκός, λευκός, κυανός
λευκός, λευκός, πράσινος
λευκός, λευκός, καστανός
κίτρινος, κίτρινος, κυανός
κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος
κίτρινος, πράσινος

Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
ΗΒ
1
ΗΒ.Η
2
ΗΒ.Ε
3
ΗΒ.LA
4
ΗΒ.HLA1
5
HB.HLA2
6

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:
- το όνοµα της παραγωγού εταιρείας ή κάποιο εµπορικό όνοµα ή κάποιο σύµβολο
- ο τύπος της ινοπλάκας (σύντοµος χαρακτηρισµός δηλ. HB, HB.H, HB.E, HB.LA,
HB.HLA1, HB.HLA2)
- το ονοµαστικό πάχος
- η εβδοµάδα και το έτος παραγωγής.
ΕΝ 622-3/1997. Fiberboards. Specifications. Part 3. Requirements for medium density
hardboards. Ινοπλάκες, Προδιαγραφές. Μέρος 3. Απαιτήσεις για ινοπλάκες µέσης
σκληρότητας.

Ανάλογα µε τους τοµείς χρήσης οι ινοπλάκες µέσης σκληρότητας (τύποι MBL και
MBH σύµφωνα µε ΕΝ 316) διακρίνονται σ’ αυτές που προορίζονται για γενικές
χρήσεις (δεν υπόκεινται σε φορτίσεις) και σε εκείνες που υπόκεινται σε φορτίσεις. Οι
πλάκες θα πρέπει κατ’ αρχή να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που προβλέπει η
προδιαγραφή ΕΝ 622-1.
Ι. Απαιτήσεις ινοπλακών µέσης πυκνότητας προοριζοµένων για γενικές χρήσεις. Οι
απαιτήσεις αυτές διαχωρίζονται, όπως δείχνουν οι επόµενοι Πίνακες, ανάλογα µε τις
κλιµατικές συνθήκες χρήσης των πλακών.
Πίνακας 42. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας γενικών χρήσεων για ξηρά
περιβάλλοντα* (τύποι MBL και MBH).

Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτιση
σε νερό (%)
Αντοχή σε
Εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Τύποι ινοπλακών
>10
≤10
MBL MBH
MBL MBH

ΕΝ 317

20

15

20

15

ΕΝ 319

−

0,10

−

0,10

ΕΝ 310

10

15

8

12

* Ξηρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20οC και
σχετικής υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδοµάδες το χρόνο υπερβαίνει το 65%.

Πίνακας 43. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας γενικών χρήσεων για υγρά
περιβάλλοντα* (τύποι MBL.Η και MBH.Η).

Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτιση
σε νερό (%)
Αντοχή σε
Εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο θραύσης
µετά από βρασµό

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Τύποι ινοπλακών
>10
≤10
MBL.Η MBH.Η
MBL.Η MBH.Η

ΕΝ 317

15

10

15

10

ΕΝ 319

−

0,30

−

0,30

ΕΝ 310
ΕΝ 1087-1

12
−

18
6

10
−

15
5

* Υγρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20οC και
σχετικής υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδοµάδες το χρόνο υπερβαίνει το 85%.

Πίνακας 44. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας γενικών χρήσεων για
εξωτερικούς χώρους* (τύποι MBL.Ε και MBH.Ε).

Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτιση
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
- Μέτρο θραύσης
µετά από βρασµό

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Τύποι ινοπλακών
>10
≤10
MBL.Ε MBH.Ε
MBL.Ε MBH.Ε

ΕΝ 317

9

6

9

6

ΕΝ 319

−

0,30

−

0,30

ΕΝ 310
ΕΝ 310
ΕΝ 1087-1

14
−
−

21
2400
8

12
−
−

18
220
6

* Εξωτερικοί χώροι: έκθεση σε εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες ή επαφή µε νερό ή υδρατµό σε ένα
υγρό περιβάλλον το οποίο όµως είναι αεριζόµενο.

ΙΙ. Οι απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας προοριζόµενες να υποστούν
φορτίσεις (οποιασδήποτε διάρκειας) ως µέλη κατασκευών αναφέρονται µόνο στον
τύπο MBH δηλ. της υψηλότερης πυκνότητας και διαχωρίζονται όπως δείχνουν οι
επόµενοι Πίνακες ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες χρήσης των πλακών.

Πίνακας 45. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας προοριζόµενες να
υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.LA1).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση µετά
από 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10
≤10

ΕΝ 317

15

15

ΕΝ 319

0,10

0,10

ΕΝ 310
ΕΝ 310

18
1800

15
1600

Πίνακας 46. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας προοριζόµενες να
υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.LA2).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση µετά
από 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10
≤10

ΕΝ 317

15

15

ΕΝ 319

0,20

0,20

ΕΝ 310
ΕΝ 310

21
2700

118
2500

Πίνακας 47. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας προοριζόµενες να
υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.ΗLS1).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση µετά
από 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από
βρασµό (N/mm2)

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10
≤10

ΕΝ 317

7

7

ΕΝ 319

0,40

0,40

ΕΝ 310
ΕΝ 310

25
2300

22
2100

EN 319
EN 1087-1

0,20

0,20

Πίνακας 48. Απαιτήσεις ινοπλακών µέσης σκληρότητας προοριζοµένων να υποστούν
υψηλές φορτίσεις σε υγρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.ΗLS2).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση µετά
από 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
- Μέτρο θραύσης µετά
από βρασµό
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από
βρασµό (N/mm2)

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10
≤10

ΕΝ 317

7

7

ΕΝ 319

0,40

0,40

ΕΝ 310
ΕΝ 310
ΕΝ 1087-1

28
2900
10

25
2800
9

EN 319
EN 1087-1

0,20

0,20

Οι αναφερόµενες στους Πίνακες 41 έως 48 ιδιότητες προσδιορίζονται κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα στον ποιοτικό έλεγχο που διενεργεί η παραγωγός εταιρεία. Τα
χρονικά αυτά διαστήµατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους χρόνους που καθορίζει ο
επόµενος Πίνακας.
Πίνακας 49. Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Ιδιότητα
Γενικές ιδιότητες
Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά από βρασµό
Όλες οι λοιπές ιδιότητες
που αναφέρονται στους
Πίνακες 1 έως 7

Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
βλέπε ΕΝ 622-1
24 ώρες
8 ώρες

Για ορισµένες χρήσεις είναι πιθανόν να απαιτηθούν από την παραγωγό εταιρεία
πρόσθετες πληροφορίες για ορισµένες ιδιότητες των οποίων οι οριακές τιµές
δείχνονται στον επόµενο Πίνακα.
Πίνακας 50. Οριακές τιµές που µπορεί να απαιτηθούν
Ιδιότητα
Μεταβολή των διαστάσεων
(%)
- Μήκος
- Πάχος
Αντοχή σε εξαγωγή βίδας
κάθετα στις όψεις (N/mm)
Περιεκτικότητα σε άµµο
(%)

Μέθοδος δοκιµής

Οριακές τιµές

ΕΝ 318
ΕΝ 318

0,20
7

EN 320

30

ISO 3340

0,05

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:
- το όνοµα της παραγωγού εταιρείας ή κάποιο εµπορικό όνοµα ή άλλο σύµβολο

- ο τύπος της ινοπλάκας (MBL, MBH, MBL.H, MBH.H, MBL.E, MBH.E,
MBH.LA1, MBH.LA2, MBH.HLS1, MBH.HLS2)
- το ονοµαστικό πάχος
- η εβδοµάδα και το έτος παραγωγής
Οι ινοπλάκες µέσης σκληρότητας ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση
χρωµατίζονται από την παραγωγό εταιρεία µε δύο ή τρεις λωρίδες πλάτους
τουλάχιστον 12 mm ως εξής:
Χρήσεις
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα
»
, Υγρά περιβάλλοντα
»
, Εξωτερικοί χώροι
Φορτίσεις
, Ξηρά περιβάλλοντα
»
,Υγρά περιβάλλοντα
Υψηλές φορτίσεις, Ξηρά περιβάλλοντα
»
,Υγρά περιβάλλοντα

Χρωµατισµός
λευκός, λευκός, κυανός
λευκός, λευκός, πράσινος
λευκός, λευκός, καστανός
κίτρινος, κίτρινος, κυανός
κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος
κίτρινος, κυανός
κίτρινος, πράσινος

Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
MBL, MBH
1
MΒL.Η, MBH.H
2
MΒL.Ε, MBH.E
3
MΒH.LA1
4
ΜΒH.ΗLS1
5
MBH.LA2
6
MBH.HLS2
7

ΕΝ 622-4/1997. Fiberboards. Specifications. Part 4. Requirements for softboards.
Ινοπλάκες, Προδιαγραφές. Μέρος 4. Απαιτήσεις για πορώδεις ινοπλάκες.

Οι ινοπλάκες θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που
προβλέπει η προδιαγραφή ΕΝ 622-1. Ανάλογα µε τους τοµείς χρήσεις διακρίνονται σε
δύο κατηγορίες: αυτές που προορίζονται για γενικές χρήσεις και εκείνες που ως µέλη
κατασκευών υπόκεινται σε φορτίσεις.
Ι. Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες γενικών χρήσεων. Ανάλογα µε τις κλιµατικές
συνθήκες χρήσης οι ινοπλάκες διαχωρίζονται όπως δείχνουν οι επόµενοι Πίνακες.
Πίνακας 51. Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες
περιβάλλοντα* (τύπος SB).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά από 2 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης

Μέθοδος δοκιµής

γενικών χρήσεων για ξηρά
Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10 έως 19
>19
≤10

ΕΝ 317

10

10

10

ΕΝ 310

0,9

0,8

0,8

* Ξηρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20οC και
σχετικής υγρασίας η οποία ολίγες εβδοµάδες το χρόνο υπερβαίνει το 65%.

Πίνακας 52. Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες
περιβάλλοντα* (τύπος SB.Η).

γενικών χρήσεων για υγρά

Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά από 2 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10 έως 19
>19
≤10

ΕΝ 317

7

ΕΝ 310

1,1

7

7

1,0

0,8

* Υγρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20οC και
σχετικής υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδοµάδες του χρόνου υπερβαίνει το 85%.

Πίνακας 53. Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες γενικών χρήσεων για εξωτερικούς
χώρους* (τύπος SB.Ε).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά από 2 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10 έως 19
>19
≤10

ΕΝ 317

6

ΕΝ 310

1,2

6

6

1,1

0,9

* Εξωτερικοί χώροι: έκθεση σε εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες ή επαφή µε νερό ή
υδρατµό σε ένα υγρό περιβάλλον το οποίο όµως είναι αεριζόµενο.

ΙΙ. Οι απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες που προορίζονται να υποστούν φορτίσεις
αναφέρονται σε φορτίσεις πολύ µικρής – µικρής διάρκειας και διαχωρίζονται όπως
δείχνουν οι επόµενοι Πίνακες ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες εφαρµογής.
Πίνακας 54. Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες προοριζόµενες να υποστούν φορτίσεις
σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος SB.LS).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά από 2 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10 έως 19
>19
≤10

ΕΝ 317

8

8

8

ΕΝ 310

1,2
140

1,1
130

0,9
100

Πίνακας 55. Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες
φορτίσεις σε υγρά περιβάλλοντα (τύπος SB.ΗLS).

προοριζόµενες να υποστούν

Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά από 2 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

Μέθοδος δοκιµής

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>10 έως 19
>19
≤10

ΕΝ 317

6

6

6

ΕΝ 310

1,3
150

1,2
140

1,0
120

Οι αναφερόµενες στους Πίνακες 51 έως 55 ιδιότητες προσδιορίζονται κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα στον ποιοτικό έλεγχο που διενεργεί η παραγωγός εταιρεία. Τα
χρονικά αυτά διαστήµατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους χρόνους που καθορίζει ο
επόµενος Πίνακας.
Πίνακας 56. Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Ιδιότητα
Γενικές ιδιότητες
Όλες οι λοιπές ιδιότητες
που αναφέρονται στους
Πίνακες 1 έως 5

Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
βλέπε ΕΝ 622-1
8 ώρες

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:
- το όνοµα της παραγωγού εταιρείας ή κάποιο εµπορικό όνοµα ή κάποιο σύµβολο
- ο τύπος της ινοπλάκας (SB, SB.H, SB.E, SB.LS, SB.HLS)
- το ονοµαστικό πάχος
- η εβδοµάδα και το έτος παραγωγής.
Οι πορώδεις ινοπλάκες ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωµατίζονται από την
παραγωγό εταιρεία µε λωρίδες χρώµατος πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως ακολούθως:
Χρήσεις
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα
»
, Υγρά περιβάλλοντα
»
, Εξωτερικοί χώροι
Φορτίσεις
, Ξηρά περιβάλλοντα
»
,Υγρά περιβάλλοντα

Χρωµατισµός
λευκός, λευκός, κυανός
λευκός, λευκός, πράσινος
λευκός, λευκός, καστανός
κίτρινος, κίτρινος, κυανός
κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος

Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
SB
1
SB.H
2
SB.E
3
SB.LS
4
SB.HLS
5

ΕΝ 622-5/1997. Fiberboards. Specifications. Part 5. Requirements for dry process
boards (MDF). Ινοπλάκες, Προδιαγραφές. Μέρος 5. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες
παραγόµενες µε την ξηρή µέθοδο (MDF)

Οι ινοπλάκες τύπου MDF θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις
που προβλέπει η προδιαγραφή ΕΝ 622-1. Ανάλογα µε τους τοµείς χρήσης οι
ινοπλάκες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτές που προορίζονται για γενικές
χρήσεις και εκείνες οι οποίες ως µέλη κατασκευών υπόκεινται σε φορτίσεις.
Ι. Απαιτήσεις σε µοριοπλάκες τύπου MDF γενικών χρήσεων. Ανάλογα µε τις
κλιµατικές συνθήκες χρήσης διακρίνονται διάφοροι υποτύποι όπως δείχνουν οι
επόµενοι Πίνακες.

Πίνακας 57. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες γενικών χρήσεων για ξηρά περιβάλλοντα* (τύπος
MDF).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(Ν/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>6
>9
>12
>19
έως
έως
έως
έως
9
12
19
30

Μέθοδος
δοκιµής

1,8
έως
2,5

>2,5
έως
4,0

>4
έως
6

ΕΝ 317

45

35

30

17

15

12

EN 319

0,65

0,65

0,65

0,65

0,60

ΕΝ 310
ΕΝ 310

23
−

23
−

23
2700

23
2700

22
2500

>30
έως
45

>45

10

8

6

0,55

0,55

0,50

0,50

20
2200

18
2100

17
1900

15
1700

. *Ξηρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20οC και
σχετικής υγρασίας η οποία ολίγες εβδοµάδες το χρόνο υπερβαίνει το 65% (κατασκευές εσωτερικών
χώρων και επιπλοποιία).

Πίνακας 58. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες γενικών χρήσεων για υγρά περιβάλλοντα* (τύπος MDF.Η).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(Ν/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας
Κατά πάχος διόγκωση
µετα κυκλικό τεστ
(%)
Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετα΄το κυκλικό τεστ
(Ν/mm2)
**Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά το τεστ βρασµού
(Ν/mm2)

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>4
>6
>9
>12
>19
έως
έως
έως
έως
έως
6
9
12
19
30

Μέθοδος
δοκιµής

1,8
έως
2,5

>2,5
έως
4,0

ΕΝ 317

35

30

18

12

10

8

EN 319

0,70

0,70

0,70

0,80

0,80

ΕΝ 310
ΕΝ 310

27
2700

27
2700

27
2700

27
2700

ΕΝ 317
ΕΝ 321

50

40

25

ΕΝ 319
ΕΝ 321

0,35

0,35

ΕΝ 319
ΕΝ 1087-1

0,20

0,20

>30
έως
45

>45

7

7

6

0,75

0,75

0,70

0,60

26
2500

24
2400

22
2300

17
2200

15
2000

19

16

15

15

15

15

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,10

0,20

0,15

0,15

0,12

0,12

0,10

0,10

*Υγρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίµα Θ=20οC και σχετικής υγρασίας η οποία ολίγες
εβδοµάδες του χρόνου υπερβαίνει το 85%.
**Προβλέπεται η εξής τροποποίηση σε σχέση µε την ΕΝ 1087-1: Η συγκόλληση των δοκιµίων µε τα πλακίδια γίνεται αφού περατωθεί
ο χειρισµός τους µε βρασµό ως ακολούθως. Τα δοκίµια αφού βράσουν για (120±5) min εµβαπτίζονται κάθετα εντός νερού Θ=20±5οC
απέχοντα µεταξύ τους και από τον πυθµένα του δοχείου τουλάχιστον 15 mm. Στη συνέχεια αφού αποµακρυνθεί η περίσσεια νερού
τοποθετούνται για (960±15) min σε κλίβανο θερµοκρασίας ((70±2)οC. Στη συνέχεια αποµακρύνονται από τον κλίβανο ψύχονται στο
χώρο του εργαστηρίου και συγκολλούνται µε τα πλακίδια. Ενδεχοµένως προ της συγκόλλησης να απαιτηθεί λείανση της επιφάνειας µε
γυαλόχαρτο.

ΙΙ. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες τύπου MDF που προορίζονται να υποστούν φορτίσεις
οποιασδήποτε διάρκειας ως µέλη κατασκευών. Η κατηγορία αυτή ινοπλακών

διαχωρίζεται όπως δείχνουν οι Πίνακες 59 και 60 ανάλογα εάν η χρήση προορίζεται
να γίνει σε ξηρά ή υγρά περιβάλλοντα.
Πίνακας 59. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες προοριζόµενες να υποστούν φορτίσεις σε ξηρά
περιβάλλοντα (τύπος MDF.LA).
Ιδιότητα
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό
(Ν/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)
- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

Ονοµαστικό πάχος (mm)
>6
>9
>12
>19
έως
έως
έως
έως
9
12
19
30

Μέθοδος
δοκιµής

1,8
έως
2,5

>2,5
έως
4,0

>4
έως
6

ΕΝ 317

45

35

30

17

15

12

EN 319

0,70

0,70

0,70

0,70

0,65

ΕΝ 310
ΕΝ 310

29
3000

29
3000

29
3000

29
3000

27
2800

>30
έως
45

>45

10

8

6

0,60

0,60

0,55

0,50

25
2500

23
2300

21
2100

19
1900

>19
έως
30

>30
έως
45

>45

Πίνακας 60. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες προοριζόµενες να υποστούν φορτίσεις σε υγρά
περιβάλλοντα (τύπος MDF.ΗLS).
Ονοµαστικό πάχος (mm)
>6
>9
>12
έως
έως
έως
9
12
19

1,8
έως
2,5

>2,5
έως
4,0

>4
έως
6

ΕΝ 317

35

30

18

12

10

8

7

7

6

εγκάρσιο εφελκυσµό
(Ν/mm2)

EN 319

0,70

0,70

0,70

0,80

0,80

0,75

0,75

0,70

0,60

- Μέτρο θραύσης
- Μέτρο ελαστικότητας

ΕΝ 310
ΕΝ 310

34
3000

34
3000

34
3000

34
3000

32
2800

30
2700

28
2600

21
2400

19
2200

ΕΝ 317
ΕΝ 321

50

40

25

19

16

15

15

15

15

ΕΝ 319
ΕΝ 321

0,35

0,35

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,10

ΕΝ 319
ΕΝ 1087-1

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

0,12

0,12

0,10

0,10

Μέθοδος
δοκιµής

Ιδιότητα

Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης
σε νερό (%)

Αντοχή σε
Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)
Κατά πάχος διόγκωση
µετά κυκλικό τεστ
(%)

Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά το κυκλικό τεστ
(Ν/mm2)

**Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά το τεστ βρασµού
2

(Ν/mm )

**Προβλέπεται τροποποιηµένη εφαρµογή σε σχέση µε την ΕΝ 1087-1 βλ. σχετική
υποσηµείωση Πίνακα 2.

Οι αναφερόµενες στους Πίνακες 59 έως 60 ιδιότητες προσδιορίζονται κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα στον ποιοτικό έλεγχο που διενεργεί η παραγωγός εταιρεία. Τα

χρονικά αυτά διαστήµατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους χρόνους που καθορίζει ο
κατωτέρω Πίνακας.
Πίνακας 61. Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Ιδιότητα
Γενικές ιδιότητες
- Κατά πάχος διόγκωση
µετά κυκλικό τεστ
- Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά κυκλικό τεστ
- Εγκάρσιος εφελκυσµός
µετά από βρασµό
Όλες οι λοιπές ιδιότητες
των Πινάκων
1 έως 4

Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
βλέπε ΕΝ 622-1
1 εβδοµάδα
1 εβδοµάδα
8 ώρες
8 ώρες

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:
- το όνοµα της παραγωγού εταιρείας, ή κάποιο εµπορικό όνοµα ή κάποιο σύµβολο
- ο τύπος της ινοπλάκας (MDF, MDF.H, MDF.LA, MDF.HLS)
- το ονοµαστικό πάχος
- η εβδοµάδα και το έτος παραγωγής
- η κλάση αναφορικά µε το δυναµικό έκλυσης φορµαλδεΰδης (ΕΝ 622-1).
Οι ινοπλάκες τύπου MDF ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωµατίζονται από
την παραγωγό εταιρεία µε λωρίδες χρώµατος πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως
ακολούθως:
Χρήσεις
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα
»
, Υγρά περιβάλλοντα
Φορτίσεις
, Ξηρά περιβάλλοντα
»
,Υγρά περιβάλλοντα

Χρωµατισµός
λευκός, λευκός, κυανός
λευκός, λευκός, πράσινος
κίτρινος, κίτρινος, κυανός
κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος

Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
MDF
1
MDF.H
2
MDF.LA
3
MDF.HLS
4

DIN 68751/1987. Decorative laminated fibreboards, term, requirements. Ινοπλάκες
επενδυµένες µε διακοσµητικά πλαστικά φύλλα, Ορολογία, Απαιτήσεις.

Ισχύει για σκληρές ινοπλάκες επενδυµένες µε διακοσµητικά πλαστικά φύλλα που
χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους και την επιπλοποιία. Το πλαστικό φύλλο
είναι χαρτί εµποτισµένο µε πολυµερές συµπυκνώσεως συνήθως µελαµίνης –
φορµαλδεΰδης.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις στις ιδιότητες των προϊόντων αυτού δίνονται στη συνέχεια.
1. Αποκλίσεις από τις ονοµαστικές διαστάσεις. Οι µέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις
παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα.

Πίνακας 62. Μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις

Πάχος
ινοπλάκας
mm
έως 4

Αποκλίσεις διαστάσεων mm
Πάχος
Πλάτος
Μήκος
Επένδυση
Επένδυση
στη µία όψη
στις δύο όψεις
%
%
mm
mm
±7
±8

Ορθογωνικότητα
mm
2/1 mm

±3
>4

±6

±5

±7

2. Αντοχή σε κάµψη.
Κατά το τεστ δοκιµής σύµφωνα µε DIN 53799/86 ο µέσος όρος του µέτρου θραύσης
παράλληλα και κάθετα µε τη διεύθυνση παραγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 50
N/mm2.
3. Μεταβολές (συµπεριφορά) κατά την πρόσκρουση ξένου σώµατος.
Μετά το τεστ δοκιµής σύµφωνα µε DIN 53799 που προβλέπεται πρόσκρουση σφαίρας
οι ραγάδες και οι ανασηκώσεις του πλαστικού φύλλου που ενδεχοµένως προκύψουν
δεν πρέπει να είναι ορατές από απόσταση 400 mm. Επίσης η διάµετρος της σφαίρας
που απεικονίζεται σε καρµπόν χαρτί στο σηµείο της πρόσκρουσης δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 8 mm.
4. Μεταβολές των διαστάσεων.
Η µεταβολή κατά το µήκος ή πλάτος της πλάκας σε κλίµα 20οC και διαφορετικής
σχετικής υγρασίας (σύµφωνα µε DIN 53799) δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 0,25% σε
σύγκριση µε τις αρχικές διαστάσεις.
Η µεταβολή κατά το µήκος ή πλάτος της πλάκας σε κλίµα µε υψηλές θερµοκρασίες
(σύµφωνα µε DIN 53799) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,4% σε σύγκριση µε τις
αρχικές διαστάσεις.
5. ∆ηµιουργία ραγάδων.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 δεν επιτρέπεται ένταξη στην κλάση
2.
6. Συµπεριφορά κατά την επαφή µε τσιγάρο.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 εκτός από τη µεταβολή του
χρώµατος (εξωτερικά) και του βαθµού στιλβώσεως δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη
µεταβολή.
7. Συµπεριφορά κατά την επαφή µε θερµό δοχείο.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 εκτός της µεταβολής του βαθµού
στιλβώσεως δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη µεταβολή.
8. Συµπεριφορά κατά την επαφή µε υδρατµό.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 εκτός της µεταβολής του βαθµού
στιλβώσεως δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη µεταβολή.
9. Συµπεριφορά στη δηµιουργία κηλίδων.

Κατά το σχετικό τεστ σύµφωνα µε DIN 53799 κατά το οποίο ορισµένες ουσίες
τοποθετούνται στην επιφάνεια, η δηµιουργία αντίστοιχων κηλίδων πρέπει να
επιτρέπει την κατάταξη της πλάκας στις οµάδες 1 και 2.
10. Συµπεριφορά στη δηµιουργία αµυχών (χαραγών).
Κατά το σχετικό τεστ σύµφωνα µε DIN 53799 κατά το οποίο προβλέπεται άσκηση
δύναµης 1,5 Ν στην επιφάνεια δεν επιτρέπεται η εµφάνιση χαραγής.
DIN 68765/1987. Particleboards. Decorative laminated particleboards, term,
requirements. Μοριοπλάκες. Μοριοπλάκες επενδυµένες µε διακοσµητικά πλαστικά
φύλλα. Ορολογία, Απαιτήσεις.

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε µοριοπλάκες επενδυµένες µε πλαστικά φύλλα οι
οποίες χρησιµοποιούνται στην επιπλοποιία και άλλες κατασκευές εσωτερικών χώρων.
Οι µοριοπλάκες είναι και στις δύο όψεις επενδυµένες µε πλαστικά φύλλα. Τα
πλαστικά φύλλα αποτελούνται από φύλλο χαρτιού εµποτισµένο µε πολυµερές
συµπυκνώσεως το οποίο συνήθως είναι η µελαµίνη – φορµαλδεΰδη. Η επένδυση των
πλαστικών φύλλων στις επιφάνειες της µοριοπλάκας γίνεται µε θερµή συµπίεση. Οι
επιφάνειες των πλακών µετά την επένδυση µπορεί να είναι λείες ή να έχουν ανάγλυφη
υφή.
Οι επενδυµένες πλάκες ανάλογα µε την ανθεκτικότητά τους σε αποτριβή και
ανάλογα µε το πάχος διακρίνονται στις ακόλουθες κλάσεις.
Ανθεκτικότητα σε αποτριβή
Απαιτούµενος αριθµός
Κλάση
στροφών κατά δοκιµή
σύµφωνα µε DIN 53799
Ν
>50 έως 150
Μ
>150 έως 350
Η
>350 έως 650
S
>650

Πάχος πλαστικού φύλλου
Κλάση

Πάχος

1

έως 0,14

2

>0,14

Οι ελάχιστες απαιτήσεις στις ιδιότητες των επενδυµένων µοριοπλακών
περιγράφονται στη συνέχεια.
1. Αποκλίσεις διαστάσεων.
Έως πάχος 20 mm επιτρέπονται αποκλίσεις πάχους έως +0,5 mm και –0,30 mm.
Για πάχος <20 mm επιτρέπονται αποκλίσεις πάχους ±0,5 mm.
Οι αποκλίσεις µήκους και πλάτους δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν περισσότερο από
0,5 mm.
Κατά την παρύφωση (ορθογωνισµό) επιτρέπονται θραύσεις του πλαστικού φύλλου
στις ακµές έως 5 mm.
2. Αντοχή σε κάµψη και εγκάρσιο εφελκυσµό.

Πίνακας 63. Μέγιστες επιτρεπτές τιµές*

Αντοχή σε κάµψη1)
(Μέτρο θραύσης)
N/mm2
Πάχος πλαστικού φύλλου
έως 0,14
mm
έως 13
17
>13 έως 20
16
Πάχος
>20 έως 25
15
µοριοπλάκας
>25 έως 32
13
mm
>32 έως 40
11
>40 έως 50
9

>0,14
18
17
16
14
12
10

Αντοχή σε εγκάρσιο2)
εφελκυσµό
N/mm2
−
0,40
0,35
0,30
0,24
0,20
0,20

*: οι τιµές ισχύουν για µέσους όρους από 3 πλάκες και 10 δοκίµια κατά πλάκα.
1)

: δοκιµή σύµφωνα µε DIN 52362. Μέρος 1. 2): δοκιµή σύµφωνα µε DIN 52365.

1. Μεταβολές των διαστάσεων.
Κατά τη δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799/86 το άθροισµα των µεταβολών µήκους σε
κλίµα 20οC και διαφορετικής σχετικής υγρασίας δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 0,6%
έναντι της αρχικής διάστασης.
2. Συµπεριφορά στη δηµιουργία χαραγών (αµυχών).
Κατά το σχετικό τεστ σύµφωνα µε DIN 53799 κατά το οποίο προβλέπεται άσκηση
δύναµης 1,5 Ν στην επιφάνεια δεν επιτρέπεται η εµφάνιση χαραγής.
3. ∆ηµιουργία ραγάδων.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 δεν επιτρέπεται ένταξη στην κλάση 2.
4. Συµπεριφορά κατά την επαφή µε τσιγάρο.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 εκτός από τη µεταβολή του
χρώµατος εξωτερικώς και του βαθµού στιλβώσεως δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη
µεταβολή.
5. Συµπεριφορά κατά την επαφή µε θερµό δοχείο.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 εκτός της µεταβολής του
βαθµού στιλβώσεως δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη µεταβολή.
6. Συµπεριφορά κατά την επαφή µε υδρατµό.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 εκτός της µεταβολής
βαθµού στιλβώσεως δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη µεταβολή.

του

7. Συµπεριφορά στη δηµιουργία κηλίδων.
Κατά τη σχετική δοκιµή σύµφωνα µε DIN 53799 κατά την οποία ορισµένες ουσίες
τοποθετούνται στην επιφάνεια της µοριοπλάκας η δηµιουργία αντίστοιχων κηλίδων
πρέπει να επιτρέπει την κατάταξη της πλάκας στις οµάδες 1 και 2.
8. ∆υναµικό έκλυσης φορµαλδεΰδης.
Η έκλυση φορµαλδεΰδης των πλακών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,1 ppm. Αυτό
αντιστοιχεί σε δυναµικό έκλυσης φορµαλδεΰδης (τιµή perforator) ≤10 mg HCH/100 g
(atro πλάκας) της µοριοπλάκας που επενδύεται.

12. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΕΝ 313-1/1996. Plywood. Classification and Terminology. Part 1. Classification .
Αντικολλητό, Ταξινόµηση και Ορολογία. Μέρος 1. Ταξινόµηση.

Η ταξινόµηση των αντικολλητών σε διαφόρους τύπους µπορεί να γίνει µε τα
ακόλουθα κριτήρια.
Με βάση τη γενική εµφάνιση.
7.
7.1. Με βάση τη δοµή.
- Αντικολλητό µε όλες τις στρώσεις παράλληλες προς το επίπεδο της πλάκας
αποτελούµενο από ξυλόφυλλα.
- Αντικολλητό µε µια µεσαία στρώση.
- Αντικολλητό του οποίου η µεσαία στρώση αποτελείται από πήχεις συµπαγούς ξύλου
πλάτους 7 έως 30 mm οι οποίες µπορεί να είναι ή και να µην είναι συγκολληµένες
µεταξύ τους.
Αντικολλητό του οποίου η µεσαία στρώση αποτελείται από ξυλόφυλλα
περιστροφικής τοµής πάχους έως 7 mm τοποθετηµένα όρθια τα οποία όλα ή στο
µεγαλύτερο ποσοστό είναι συγκολληµένα µεταξύ τους.
- Σύνθετο αντικολλητό.
Στο αντικολλητό αυτό η µεσαία στρώση ή ορισµένες άλλες στρώσεις δεν
αποτελούνται ούτε από συµπαγές ξύλο ούτε από ξυλόφυλλο. Αµφίπλευρα της µεσαίας
στρώσης υπάρχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις µε τις ίνες του ξύλου κάθετες µεταξύ
τους.
7.2. Με βάση τη µορφή.
- Επίπεδη.
- Καµπύλη.
Με βάση την ανθεκτικότητα σε διάφορα κλίµατα.
8.
- Χρήση σε ξηρά περιβάλλοντα.
- Χρήση σε υγρά περιβάλλοντα.
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Με βάση τις µηχανικές ιδιότητες.
9.
10. Με βάση την εµφάνιση της επιφάνειας.
11. Με βάση την κατάσταση της επιφάνειας.
- Χωρίς λείανση
- Με λείανση
- Επάλειψη µε βερνίκι
- Επικάλυψη µε διακοσµητικό ξυλόφυλλο, ή πλαστικό φύλλο πολυµερούς, ή χαρτί
εµποτισµένο µε πολυµερές κ.ά.
12. Με βάση τις απαιτήσεις του καταναλωτή.
EN 635-1/1994 : Plywood – Classification by surface appearance. Part 1:
General. Αντικολλητά – Ταξινόµηση σύµφωνα µε την επιφανειακή εµφάνιση. Μέρος 1:
Γενικά.

Η συγκεκριµένη προδιαγραφή καθιερώνει γενικούς κανόνες για την ταξινόµηση των
αντικολλητών σύµφωνα µε την επιφανειακή τους εµφάνιση. ∆εν εφαρµόζεται σε
επενδεδυµένο αντικολλητό.
Κατηγορίες
Η ταξινόµηση των αντικολλητών σύµφωνα µε την
επιφανειακή εµφάνιση,
πραγµατοποιείται µε βάση τόσο το πλήθος και την έκταση συγκεκριµένων φυσικών

χαρακτηριστικών του ξύλου, όσο και τα ελαττώµατα που προέρχονται από την
παραγωγική διαδικασία.
∆ιακρίνονται πέντε κατηγορίες εµφάνισης, οι οποίες αναγνωρίζονται από τους
ακόλουθους κωδικούς: Ε, Ι, II, III, IV.
Χαρακτηριστικά και ελαττώµατα που εξετάζονται
Ο καθορισµός της κατηγορίας εµφάνισης, µε βάση την εµφάνιση της επιφάνειας του
αντικολλητού, πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των χαρακτηριστικών
που δίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 64. Εγγενή χαρακτηριστικά του ξύλου.
Κατηγορία
Τύπος
Πολύ µικροί ρόζοι
Υγιείς συµφυούµενοι ρόζοι
α) Μη υγιείς ρόζοι
Αποκολληµένοι και
µερικώς
προσκολληµένοι ρόζοι
Οπές, εκτός των οφειλούµενων
σε έντοµα, σαράκια και
παρασιτικά φυτά

Οπές από καρφιά
Οπές από ρόζους
Ανοιχτά
Κλειστά

α) Σχισίµατα
β) Ρωγµές

Μικρές οπές από σκώληκες
Μεγάλες οπές από
σκώληκες
Οπές από θαλάσσια
παράσιτα
Σηµάδια από παρασιτικά
φυτά

Ανωµαλίες οφειλόµενες σε
έντοµα,
θαλάσσια παράσιτα και
παρασιτικά φυτά
α) Θυλάκιο ρητίνης
β) Λωρίδες ρητίνης
γ) Φλοιός στο εσωτερικό
Ανοµοιοµορφίες στη δοµή του
ξύλου1

Αποχρωµατισµός, µη
καταστρεπτικός για το ξύλο

Σήψη από µύκητες,
καταστρεπτική για το ξύλο
Άλλα χαρακτηριστικά

1
2
3
4
1
2

Πλάγιες ίνες
Κυµατοειδείς ίνες
∆ιασταυρούµενες ίνες
Σπειροειδείς ίνες
Κυάνωση
Μεταχρωµατισµός του
σοµφού ξύλου
3 Ψευδοπυρήνας ξύλου
4 Άλλος αποχρωµατισµός,
όπως κηλίδες από χηµικές ουσίες
και
λωρίδες χρώµατος
Σήψη
Να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην

κατηγορία την οποία
προσεγγίζουν περισσότερο
1
Ανοµοιοµορφίες των ινών του ξύλου, οι οποίες επιφέρουν
τραχύτητα στην επιφάνεια του πρέπει να θεωρηθούν ως µια
κατηγορία χαρακτηριστικών
Πίνακας 65. Ελαττώµατα που οφείλονται στην επεξεργασία.
Κατηγορία
Ανοιχτοί αρµοί
Επικαλύψεις
Φυσαλίδες
α) Κοιλότητες
β) Αποτυπώµατα
γ) Εξογκώµατα
Τραχύτητα,
εκτός
της
οφειλόµενης
σε
ανοµοιοµορφίες της δοµής του
ξύλου
Αλλοίωση
σε
βάθος,
προερχόµενη από λείανση
∆ιείσδυση κόλλας
Ξένα σωµατίδια
Επιδιορθώσεις

Τύπος

Μέταλλα, ορυκτά, ...
Μπαλώµατα
Προσθήκες
Συνθετικά υλικά πλήρωσης
Ελαττώµατα στις άκρες του
Ελαττώµατα λείανσης
αντικολλητού
Ελαττώµατα κοπής
Έλλειψη υλικού
Άλλα ελαττώµατα
Να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην
κατηγορία
την
οποία
προσεγγίζουν περισσότερο
Ταξινόµηση σύµφωνα µε την εµφάνιση των αντικολλητών
Η κατηγορία εµφάνισης του αντικολλητού καθορίζεται από τις κατηγορίες των
επιφανειών του. Η κατηγορία του αντικολλητού περιγράφει πρώτα την κατηγορία της
εµπρόσθιας όψης, ακολουθούµενη από την κατηγορία της οπίσθιας όψης.
Κανόνες ταξινόµησης

Χαρακτηριστικά και ελαττώµατα περιορισµένα σε πλήθος, µέγεθος ή έκταση, είτε
απαριθµούνται, είτε αποτιµώνται στο σύνολο της επιφάνειας του αντικολλητού. Το
πλήθος ή η έκταση αυτών εκφράζεται ανά τετραγωνικό µέτρο αντικολλητού, εκτός από
ρωγµές, σχισίµατα και ανοιχτούς αρµούς, που αναφέρονται στο ένα µέτρο πλάτους του
αντικολλητού.
Το πλήθος και η έκταση χαρακτηριστικών και ελαττωµάτων πρέπει να ορίζονται ως
ακολούθως, στρογγυλευµένα στην πλησιέστερη ακέραια µονάδα.

Α)

Για ρόζους και οπές

1) επιµέρους διάµετρος
2) άθροισµα διαµέτρων εκφραζόµενο ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας
αντικολλητού.
Β) Για ρωγµές, σχισίµατα και ανοιχτούς αρµούς
1) επιµέρους µήκος
2) επιµέρους πλάτος
3) πλήθος ανά µέτρο πλάτους του αντικολλητού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάµετρος ενός ρόζου ή µιας οπής ορίζεται συµβατικά ως η
διάµετρος κάθετα στη γενική κατεύθυνση των ινών της εξωτερικής
επιφάνειας του αντικολλητού.
Αρµοί
Στις κατηγορίες επιφάνειας Ι έως IV, δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό και το
πλάτος των τµηµάτων που απαρτίζουν τα εξωτερικά στρώµατα του αντικολλητού,
αρκεί οι αρµοί να έχουν διαµορφωθεί σωστά.

Τα τµήµατα που σχηµατίζουν τα εξωτερικά στρώµατα του αντικολλητού στην
κατηγορία επιφάνειας Ι, πρέπει να ταιριάζουν καλά όσον αφορά το χρώµα και να
έχουν παρόµοιες ίνες.
Οι εξωτερικές στρώσεις του αντικολλητού πρέπει να τοποθετηθούν µε τους αρµούς
περίπου παράλληλους µε τις άκρες του αντικολλητού.
Στην κατηγορία επιφάνειας Ε, η εξωτερική στρώση µπορεί να αποτελείται από ένα
ή δύο τµήµατα εξωτερικής επιφάνειας καπλαµά περιστροφικής εκτύλιξης, αρκεί ο
αρµός να είναι σωστά σχηµατισµένος, να βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πανό,
σχεδόν παράλληλος µε τις άκρες αυτού, και τα τµήµατα να ταιριάζουν στο χρώµα και
να έχουν παρόµοιες ίνες.
Έγκλειστα υλικά
Η ύπαρξη έγκλειστων ξένων σωµατιδίων που πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στο
µηχανολογικό εξοπλισµό, δεν επιτρέπεται.
Επιδιορθώσεις
Τεµάχια για µπάλωµα και προσθήκες που χρησιµοποιούνται για επιδιορθώσεις, πρέπει
να ταιριάζουν και να τοποθετούνται κατάλληλα. Το ταίριασµα, αναλόγως του
χρώµατος και των ινών, πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
κατηγόριας εµφάνισης. Επιτρέπεται η χρήση συνθετικού υλικού πλήρωσης, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας εµφάνισης.

ΕΝ 314-1/1993. Plywood. Bonding quality. Part 1. Test methods. Αντικολλητό.
Ποιότητα συγκόλλησης. Μέρος 1. Μέθοδοι δοκιµής.

Η προδιαγραφή περιγράφει τον προσδιορισµό της ποιότητας συγκόλλησης
αντικολλητών µε το τεστ της διάτµησης.
Η λήψη των δοκιµίων γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της προδιαγραφής ΕΝ 326-1.
Η διαµόρφωση των δοκιµίων γίνεται όπως δείχνει το Σχήµα 31. Η κατεύθυνση ινών
του ξυλόφυλλου, το οποίο ευρίσκεται στο µέσο των δύο προς εξέταση (άνω και κάτω)
συγκολλητικών δεσµών, πρέπει να είναι κάθετη προς το µήκος του δοκιµίου. Οι
εντοµές πρέπει να καταλήγουν πάντοτε στο µέσο του ξυλόφυλλου. Σε τρίστρωµα έως
εννιάστρωµα αντικολλητά το πάχος των δοκιµίων είναι ίσο µε το πάχος της πλάκας.
Σε αντικολλητά µε περισσότερες των εννέα στρώσεων οι επιπλέον στρώσεις προ της
δοκιµής πρέπει να αποµακρυνθούν µε πλάνισµα, πρίση ή λείανση.

Σχήµα 31. Παραδείγµατα δειγµατοληψίας από αντικολλητό εννέα στρώσεων.
l1: µήκος επιφάνειας διατµήσεως (25±0,5) mm,
β1: πλάτος επιφάνειας διατµήσεως (25±0,5) mm,
B2: πλάτος εγκοπής πριονιού (2,5 έως 4 mm),
πάχος = το πάχος του αντικολλητού,
l2: ελάχιστο ελεύθερο µήκος κατά τη συγκράτηση στη µηχανή αντοχής (50 mm),
≡ : κατεύθυνση ινών εξωτερικών ξυλοφύλλων.

Προ της δοκιµής τα δοκίµια του αντικολλητού ανάλογα µε τον τύπο του υπόκεινται
στους ακόλουθους χειρισµούς που προβλέπονται από την προδιαγραφή ΕΝ 314-2.
Α. Εµβάπτιση σε νερό (20±3)οC για 24 ώρες.
Β. Εµβάπτιση σε βράζον νερό για 6 ώρες, στη συνέχεια ψύξη µε εµβάπτιση σε νερό
(20±3)οC για 1 ώρα τουλάχιστον ώστε τα δοκίµια να αποκτήσουν θερµοκρασία 20οC.
Γ. Εµβάπτιση σε βράζον νερό για 4 ώρες, στη συνέχεια ξήρανση στους (60±3)οC για 16
έως 20 ώρες, εκ νέου εµβάπτιση σε βράζον νερό για 4 ώρες και ακολούθως ψύξη σε

νερό (20±3)οC για τουλάχιστον 1ώρα ώστε τα δοκίµια να αποκτήσουν θερµοκρασία
20οC.
∆. Εµβάπτιση σε βράζον νερό για (72±1) ώρες, ακολούθως ψύξη σε νερό (20±3)οC
τουλάχιστον για 1 ώρα ώστε τα δοκίµια να αποκτήσουν θερµοκρασία 20οC.
Κατά τους χειρισµούς µε εµβάπτιση σε νερό τα δοκίµια πρέπει να τοποθετούνται σε
κλωβό από δικτυωτό πλέγµα έτσι ώστε ανενόχλητα να είναι δυνατή η είσοδος του
νερού και η διόγκωσή τους.
Προ των χειρισµών των δοκιµίων µε εµβάπτιση σε νερό µετρείται το µήκος και το
πλάτος της επιφάνειας διατµήσεως µε ακρίβεια 0,1mm. Μετά τους χειρισµούς µε
νερό και προ της δοκιµής αποµακρύνεται η περίσσεια νερού από την επιφάνεια των
δοκιµίων. Τα δοκίµια στερεώνονται στη µηχανή αντοχής έτσι ώστε η δύναµη
φόρτισης να µεταφέρεται παράλληλα στην επιφάνεια διατµήσεως χωρίς να
µεσολαβούν εγκάρσιες δυνάµεις.
Κατά τη δοκιµή η δύναµη εφαρµόζεται µε σταθερή ταχύτητα έτσι ώστε η θραύση
να επέλθει σε (30±10) sec. Η δύναµη θραύσης µετρείται µε ακρίβεια 1 Ν. Μετά τη
δοκιµή προσδιορίζονται µε βάση πρότυπα τα ποσοστά (%) θραύσης ξύλου στις
αποχωρισµένες επιφάνειες συγκολλήσεως. Η αντοχή σε διάτµηση κάθε δοκιµίου σε
Ν/mm2 προσδιορίζεται µε την ακόλουθη σχέση:
F
όπου: F: δύναµη θραύσης (Ν)
fv =
l ⋅b
l: µήκος επιφάνειας διατµήσεως σε mm.
b: πλάτος επιφάνειας διατµήσεως σε mm.
Στο πρωτόκολλο δοκιµής περιλαµβάνονται:
- η αντοχή σε διάτµηση (µέσος όρος και τετραγωνική απόκλιση)
- το ποσοστό θραύσης ξύλου στην επιφάνεια διατµήσεως (µέσος όρος).
- το είδος των χειρισµών των δοκιµίων προ της δοκιµής.

ΕΝ 314-2/1993. Plywood. Bonding quality. Part 2. Requirements. Αντικολλητό.
Ποιότητα συγκόλλησης. Μέρος 2. Απαιτήσεις.

Η προδιαγραφή ταξινοµεί, ανάλογα µε την ανθεκτικότητα σε υγρασία, τις
ποιότητες συγκόλλησης σε τρεις κλάσεις σύµφωνα µε τις ΕΝ 636-1, -2 και –3, ως
ακολούθως:
- Κλάση 1: Ξηρό περιβάλλον.
Ποιότητα συγκόλλησης κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.
- Κλάση 2: Υγρό περιβάλλον.
Η ποιότητα συγκόλλησης είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους όπου η υγρασία
υπερβαίνει τα επίπεδα της κλάσης 1. Επίσης για εξωτερικούς χώρους όπου δεν
υπάρχει άµεση επίδραση εξωτερικών κλιµατικών παραγόντων (π.χ. υπό σκέπη).
Επίσης σε µικρής διάρκειας άµεσης κλιµατικής επίδρασης (π.χ. κατά τη διάρκεια
των οικοδοµικών εργασιών).
- Κλάση 3: Εξωτερικό περιβάλλον (εξωτερικοί χώροι).
Η ποιότητα συγκόλλησης είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους µε µακράς
διάρκειας επιδράσεις κλιµατικών παραγόντων.
Οι χειρισµοί των δοκιµίων προ της δοκιµής σε διάτµηση ανάλογα µε την κλάση της
ποιότητας συγκόλλησης δείχνονται στον επόµενο Πίνακα 66.

Πίνακας 66. Χειρισµοί ανάλογα µε τις ποιοτικές κλάσεις

Κλάση 1: Ξηρό περιβάλλον
Κλάση 2: Υγρό περιβάλλον
Κλάση 3: Eξωτερικό περιβάλλον

Χειρισµοί σύµφωνα µε ΕΝ 314 Μέρος 1
A
B
Γ
∆
x
x
x
x
x
x

Για κάθε χειρισµό και για τις τρεις (3) κλάσεις ποιότητας συγκόλλησης οι µέσοι
όροι της αντοχής σε διάτµηση και του ποσοστού (%) θραύσης ξύλου των επιφανειών
διάτµησης τουλάχιστον 10 δοκιµίων θα πρέπει να εκπληρούν τις απαιτήσεις που
δείχνονται στον επόµενο Πίνακα.
Πίνακας 67. Απαιτήσεις αντοχής δεσµών συγκόλλησης
Μέση αντοχή
σε διάτµηση, fν
(N/mm2)
0,2 ≤ fν ≤0,4
0,4 ≤ fν ≤0,6
0,6 ≤ fν ≤1,0
1,0 ≤ fν

Μέσο ποσοστό θραύσης
στο ξύλο, w
(%)
≥ 80
≥ 60
≥ 40

Η συσχέτιση µεταξύ της αντοχής διάτµησης και του ποσοστού θραύσης στο ξύλο που
παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα 67 δείχνονται στο επόµενο Σχήµα 32. Η
σύγκριση των αποτελεσµάτων από τους προσδιορισµούς σύµφωνα µε την ΕΝ 314-1
και των απαιτήσεων που προβλέπει η προδιαγραφή αυτή καθορίζει την κλάση της
ποιότητας συγκόλλησης του αντικολλητού.

Σχήµα 32. Συσχέτιση µεταξύ της αντοχής σε διάτµηση και του ποσοστού θραύσης ξύλου στις
αποκολληµένες επιφάνειες διατµήσεως. a) ποσοστό θραύσης ξύλου (w), b) αντοχή σε
διάτµηση (fν).

ΕΝ 315/1993. Plywood. Tolerances for dimensions. Αντικολλητά. Αποκλίσεις των
διαστάσεων.

Οι ανεκτές αποκλίσεις (ανοχές) των διαστάσεων πλακών αντικολλητών µετρώνται
σε µια υγρασία της πλάκας (10±2)%.
Οι επιτρεπτές αποκλίσεις του µήκους και πλάτους της πλάκας είναι ±3.5 mm. Η
επιτρεπτή απόκλιση από την ευθυτένεια των πλευρών είναι 1 mm/m και από την
ορθογωνικότητα 1 mm/m. Στον επόµενο Πίνακα απεικονίζονται οι ανεκτές αποκλίσεις
από το πάχος της πλάκας.
Πίνακας 68. Ανεκτές αποκλίσεις πάχους
Ονοµαστικό
πάχος (t)
(mm)
≥3
≤12
>12
≤25

Πλάκες χωρίς λείανση
Αποκλίσεις
Αποκλίσεις από
πάχους εντός
το ονοµαστικό
της πλάκας
πάχος
(mm)
(mm)
1,0
+ (0,8+0,03t)

1,5

− (0,4+0,03t)

Πλάκες µετά τη λείανση
Αποκλίσεις
Αποκλίσεις από
πάχους εντός
το ονοµαστικό
της πλάκας
πάχος
(mm)
(mm)
+ (0,8+0,03t)
0,6
− (0,4+0,03t)

ΕΝ 636-1/1996. Plywood. Specifications. Part 1. Requirements for plywood for use in
dry conditions. Αντικολλητό. Απαιτήσεις αντικολλητών χρησιµοποιούµενων σε ξηρά
περιβάλλοντα.

-

-

Πρόκειται για αντικολλητό το οποίο χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και η
περιεχόµενη υγρασία του αντιστοιχεί σε κλίµα 20οC και 65% σχετική υγρασία.
Οι απαιτήσεις όσο αφορά την ποιότητά του περιγράφονται στη συνέχεια.
Οι επιτρεπτές αποκλίσεις (ανοχές) των διαστάσεων πρέπει να πληρούν τη σχετική
προδιαγραφή ΕΝ 315.
Η ποιότητα της συγκόλλησης (συγκολλητικοί δεσµοί) των ξυλοφύλλων πρέπει να
πληρεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 314-2 που προβλέπονται για την κλάση
1.
Οι χαρακτηριστικές τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων εφ’ όσον πρόκειται για
αντικολλητά τα οποία ως µέλη κατασκευών υπόκεινται σε φορτίσεις, πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 12369 και να προσδιορισθούν
σύµφωνα µε ΕΝ 1058. Για αντικολλητά που δεν υπόκεινται σε φορτίσεις οι τιµές της
αντοχής σε κάµψη προσδιορίζονται σε µικρών διαστάσεων δοκίµια σύµφωνα µε την
ΕΝ 310.
Σχετικά µε τα ποσοστά έκλυσης φορµαλδεΰδης η ταξινόµηση στις κλάσεις Α, Β ή C
γίνεται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 1084.
Κατά τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο της παραγωγού εταιρείας η συχνότητα
προσδιορισµού ορισµένων ιδιοτήτων δείχνεται στον επόµενο Πίνακα 69.

Πίνακας 69. Ελάχιστη συχνότητα προσδιορισµού των ιδιοτήτων από την παραγωγό
εταιρεία.
Ιδιότητα
Αποκλίσεις διαστάσεων
Αντοχή σε κάµψη
- δεν υπόκεινται σε φορτίσεις
- υπόκεινται σε φορτίσεις

Μέθοδος δοκιµής
ΕΝ 324-1
ΕΝ 324-2
EN 310

Πυκνότητα για αντικολλητά
υποκείµενα σε φορτίσεις
Ποιότητα συγκόλλησης

ΕΝ 323
ΕΝ 314-1

Έκλυση φορµαλδεΰδης

ΕΝ 717-2

Ελάχιστη συχνότητα
Μία πλάκα κάθε 8 ώρες
∆ύο πλάκες µηνιαίως
Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες
πλάκες
Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες
πλάκες
Ένας προσδιορισµός ανά 10000
συγκολλήσεις ξυλοφύλλων
Μία πλάκα εβδοµαδιαίως

Μετά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:
- Το όνοµα ή σύµβολο της παραγωγού εταιρείας.
- Ο αριθµός της ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ 636-1.
- Το ονοµαστικό πάχος σε mm.
- Η κλάση ανάλογα µε την έκλυση φορµαλδεΰδης.
ΕΝ 636-2/1996. Plywood. Specifications. Part 2. Requirements for plywood for use in
humid conditions. Αντικολλητό. Απαιτήσεις. Μέρος 2. Απαιτήσεις αντικολλητών
χρησιµοποιούµενων σε υγρά περιβάλλοντα.

-

-

Πρόκειται για αντικολλητά που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό
στέγη ή εκτίθενται για µικρή διάρκεια σε εξωτερικούς χώρους (άµεση επίδραση
κλιµατικών παραγόντων) χωρίς να είναι προστατευµένα υπό στέγη.
Οι απαιτήσεις όσο αφορά την ποιότητά τους περιγράφονται στη συνέχεια.
Οι επιτρεπτές αποκλίσεις (ανοχές) των διαστάσεων πρέπει να πληρούν τη σχετική
προδιαγραφή ΕΝ 315.
Η ποιότητα της συγκόλλησης (συγκολλητικοί δεσµοί) των ξυλοφύλλων πρέπει να
πληρεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 314-2 που προβλέπονται για την κλάση
2.
Οι χαρακτηριστικές τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων εφ’ όσον πρόκειται για
αντικολλητά τα οποία ως µέλη κατασκευών υπόκεινται σε φορτίσεις, πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 12369 και να προσδιορισθούν
σύµφωνα µε την ΕΝ 1058. Για αντικολλητά που δεν υπόκεινται σε φορτίσεις οι τιµές
της αντοχής σε κάµψη προσδιορίζονται σε µικρών διαστάσεων δοκίµια σύµφωνα µε
την ΕΝ 310.
Σχετικά µε τα ποσοστά έκλυσης φορµαλδεΰδης η ταξινόµηση στις κλάσεις Α, Β ή C
γίνεται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 1084.
Κατά τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο της παραγωγού εταιρείας η συχνότητα
προσδιορισµού συγκεκριµένων ιδιοτήτων δείχνεται στον επόµενο Πίνακα.

Πίνακας 70. Ελάχιστη συχνότητα προσδιορισµού των ιδιοτήτων από την παραγωγό
εταιρεία.
Ιδιότητα
Αποκλίσεις διαστάσεων
Αντοχή σε κάµψη
- δεν υπόκεινται σε φορτίσεις
- υπόκεινται σε φορτίσεις

Μέθοδος δοκιµής
ΕΝ 324-1
ΕΝ 324-2
EN 310

Πυκνότητα για αντικολλητά
υποκείµενα σε φορτίσεις
Ποιότητα συγκόλλησης

ΕΝ 323
ΕΝ 314-1

Έκλυση φορµαλδεΰδης

ΕΝ 717-2

Ελάχιστη συχνότητα
Μία πλάκα κάθε 8 ώρες
- ∆ύο πλάκες µηνιαίως
- Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες
πλάκες
Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες
πλάκες
Ένας προσδιορισµός ανά 5000
συγκολλήσεις ξυλοφύλλων
Μία πλάκα εβδοµαδιαίως

Μετά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:
- Το όνοµα ή σύµβολο της παραγωγού εταιρείας.
- Ο αριθµός τη ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ 636-1.
- Το ονοµαστικό πάχος σε mm.
- Η κλάση ανάλογα µε την έκλυση φορµαλδεΰδης.
ΕΝ 636-3/1997. Plywood. Specifications. Part 3. Requirements for plywood for use in
exterior conditions. Αντικολλητό. Απαιτήσεις. Μέρος 3. Απαιτήσεις αντικολλητών
χρησιµοποιούµενων σε εξωτερικές συνθήκες.

-

-

Πρόκειται για αντικολλητά που χρησιµοποιούνται χωρίς σκέπη σε εξωτερικούς
χώρους και µπορεί να είναι εκτεθειµένα άµεσα σε επιδράσεις βροχής ή υδρατµού.
Έτσι η περιεχόµενη υγρασία του συχνά υπερβαίνει το 20%.
Οι απαιτήσεις όσο αφορά την ποιότητά τους περιγράφονται στη συνέχεια.
Οι επιτρεπτές αποκλίσεις (ανοχές) των διαστάσεων πρέπει να πληρούν τη σχετική
προδιαγραφή ΕΝ 315.
Η ποιότητα της συγκόλλησης (συγκολλητικοί δεσµοί) των ξυλοφύλλων πρέπει να
πληρεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 314-2 που προβλέπονται για την κλάση
3.
Οι χαρακτηριστικές τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων εφ’ όσον πρόκειται για
αντικολλητά τα οποία ως µέλη κατασκευών υπόκεινται σε φορτίσεις, πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 12369 και να προσδιορισθούν
σύµφωνα µε ΕΝ 1058. Για αντικολλητά που δεν υπόκεινται σε φορτίσεις οι τιµές της
αντοχής σε κάµψη προσδιορίζονται σε µικρών διαστάσεων δοκίµια σύµφωνα µε την
ΕΝ 310.
Σχετικά µε τα ποσοστά έκλυσης φορµαλδεΰδης η ταξινόµηση στις κλάσεις Α, Β ή C
γίνεται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 1084.
Κατά τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο της παραγωγού εταιρείας η συχνότητα
προσδιορισµού ορισµένων ιδιοτήτων δείχνεται στον επόµενο Πίνακα.

Πίνακας 71. Ελάχιστη συχνότητα προσδιορισµού των ιδιοτήτων από την παραγωγό
εταιρεία.
Ιδιότητα
Αποκλίσεις διαστάσεων
Αντοχή σε κάµψη
- δεν υπόκεινται σε φορτίσεις
- υπόκεινται σε φορτίσεις

Μέθοδος δοκιµής
ΕΝ 324-1
ΕΝ 324-2
EN 310

Πυκνότητα για αντικολλητά
υποκείµενα σε φορτίσεις
Ποιότητα συγκόλλησης

ΕΝ 323
ΕΝ 314-1

Έκλυση φορµαλδεΰδης

ΕΝ 717-2

Ελάχιστη συχνότητα
Μία πλάκα κάθε 8 ώρες
- ∆ύο πλάκες µηνιαίως
- Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες
πλάκες
Μία πλάκα ανά 1000 παραγόµενες
πλάκες
Ένας προσδιορισµός ανά 2000
συγκολλήσεις ξυλοφύλλων
Μία πλάκα εβδοµαδιαίως

Μετά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:
- Το όνοµα ή σύµβολο της παραγωγού εταιρείας.
- Ο αριθµός της ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ 636-1.
- Το ονοµαστικό πάχος σε mm.
- Η κλάση ανάλογα µε την έκλυση φορµαλδεΰδης.

Industry Standard DFV-1 1995: Standard for sliced decorative wood face veneer.
Προδιαγραφές για διακοσµητικά ξυλόφυλλα.
Ο σκοπός αυτής της νόρµας είναι να καθιερώσει πρότυπα για συγκεκριµένες ιδιότητες
διακοσµητικών ξυλοφύλλων. Περιλαµβάνονται δειγµατοληψία, µέτρηση πάχος
ξυλοφύλλου και περιεχόµενης υγρασίας.
Η εµφάνιση του ξυλόφυλλου ποικίλει καθώς αυτό εκτυλίσσεται λόγο των αυξητικών
δακτυλίων, των «νερών» του ξύλου και άλλων χαρακτηριστικών του ξύλου. Η
δειγµατοληψία όπως περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα παρέχει γενική άποψη της
εµφάνισης του ξυλοφύλλου.
Απόδοση
κορµού

< 100 m2
100 – 370 m2
> 370 m2

Πίνακας 72. Μέθοδος δειγµατοληψίας
Προσεγγιστική
Αριθµός δειγµάτων
τοποθεσία στον κορµό
1/3
2
2/3
1/4
3
1/2
3/4
1/4
3 ή περισσότερα
1/2
3/4

Πάχος ξυλοφύλλων
Το ελάχιστο αποδεχόµενο πάχος των ξυλοφύλλων ποικίλει ανάλογα µε τη χρήση και
το είδος του ξύλου από το οποίο παράχθηκαν. Η διαδικασία µέτρησης θα πρέπει να
γίνει τουλάχιστον σε 5 φύλλα από διαφορετικά κοµµάτια του κορµού. Η µέτρηση
γίνεται σε κάθε γωνία του φύλου και σε απόσταση 38mm-65mm µε ακρίβεια
0,025mm, από τις τέσσερις αυτές µετρήσεις υπολογίζεται ο µέσος όρος. Ο µέσος όρος
δεν πρέπει να είναι µικρότερος από το ελάχιστο πάχος και µεγαλύτερος από 0,08
αυτής.

Πίνακας 73. Ελάχιστο πάχος ξυλοφύλλων
Οµάδα Α mm
Οµάδα Β mm
Είδη
( 12%-16% υγρασία )
( 7%-12% υγρασία )
∆εσποτάκι
0,55
0,65
Οξιά
0,55
0,65
Κερασιά
0,50
0,60
∆ρύς
0,55
0,65
Σφενδάµι
0,55
0,65
Πεύκο
0,60 – 0,95
0,60 – 0,95
Καρυδιά
0,50
0,55
Λοιπά
0,55
0,65
Ανεκτικότητα πάχους 0,08 mm,
Περιεχόµενη υγρασία
Η περιεχόµενη υγρασία κατά την αποστολή στον προµηθευτή πρέπει να είναι 12% 16% (οµάδα Α) και 7%-12% (οµάδα Β). Για τον προσδιορισµό της περιεχόµενης
υγρασίας χρησιµοποιούµε είτε υγρασιόµετρο είτε τη γνωστή µέθοδο ξήρανσης σε
ξηραντήριο. Για τη 2η µέθοδο θα πρέπει να πάρουµε 3 κοµµάτια ξυλόφυλλου
τουλάχιστον 38700 mm2 και βάρους το καθένα λιγότερο από 20 g.

13. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΗΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
ΕΝ 338/1995 : Structural timber – Strength classes. ∆οµική ξυλεία – Κατηγορίες
αντοχής

Το πρότυπο αυτό παρέχει χαρακτηριστικές ιδιότητες αντοχής και ακαµψίας και τιµές
πυκνότητας για κάθε κατηγορία, καθώς και τους κανόνες για την κατανοµή των
πληθυσµών ξυλείας (π.χ. συνδυασµούς είδους, πηγής και ποιοτικής κατηγορίας) στις
διάφορες κατηγορίες.
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε κάθε ξυλεία κωνοφόρων (µαλακή) και ξυλεία
πλατύφυλλων (σκληρή) για κατασκευαστική χρήση.
Ταξινόµηση της δοµικής ξυλείας

Το παρόν πρότυπο παρέχει έναν ορισµένο αριθµό κατηγοριών αντοχής, κάθε µια από
τις οποίες χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό που δείχνει την τιµή της αντοχής σε
κάµψη, σε µονάδες (Ν/mm2).
Οι χαρακτηριστικές τιµές της αντοχής, της ακαµψίας και της πυκνότητας για κάθε
κατηγορία αντοχής περιλαµβάνονται στον Πίνακα 74.
Κατάταξη
Η µακροσκοπική κατάταξη της ξυλείας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε κάποιο
πρότυπο
κατάταξης
σύµφωνα
µε
το
ΕΝ
518.
Η µηχανική κατάταξη της ξυλείας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ΕΝ 519.
Οι χαρακτηριστικές τιµές του εν λόγω πληθυσµού ξυλείας πρέπει να προσδιορίζονται
σύµφωνα µε το ΕΝ 384.

Αν οι χαρακτηριστικές τιµές της αντοχής σε κάµψη, της πυκνότητας και του µέσου
µέτρου ελαστικότητας παράλληλα µε τις ίνες για έναν πληθυσµό ξυλείας είναι
µεγαλύτερες ή ίσες µε τις τιµές για µία κατηγορία αντοχής από εκείνες που
περιλαµβάνονται στον Πίνακα 74, τότε αυτός ο πληθυσµός ξυλείας µπορεί να
καταταγεί σε εκείνη την κατηγορία αντοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απ' ευθείας κατάταξη στην κατηγορία αντοχής ανάλογα µε τις
τιµές αντοχής, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µηχάνηµα κατάταξης. εφ'
όσον διατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες. Οι τυχόν παραποµπές
στην ξυλεία που έχει καταταγεί µε τον τρόπο αυτό πρέπει να γίνονται
µέσω του κωδικού της κατηγορίας αντοχής, ενώ η σήµανση της πρέπει
να γίνεται σύµφωνα µε το ΕΝ 519.

Πίνακας 74 — Κατηγορίες αντοχής-Χαρακτηριστικές τιµές
Λεύκες και είδη κωνοφόρων δέντρων

Είδη φυλλοβόλων δένδρων

C14

C16

C18

C22

C24

C27

C30

C35

C40

D30

D35

D40

D50

D60

D70

14

16

18

22

24

27

30

35

40

30

35

40

50

60

70

8

10

11

13

14

16

18

21

24

18

21

24

30

36

42

Σε εφελκυσµό, κάθετα στις
ίνες

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,9

Σε θλίψη, παράλληλα µε τις
ίνες

16

17

18

20

21

22

23

25

26

23

25

26

29

32

34

Σε θλίψη, κάθετα στις ίνες

4,3

4,6

4,8

5,1

5,3

5,6

5,7

6,0

6,3

8,0

8,4

8,8

9,7

10,5

13,5

1,7

1,8

2,0

2,4

2,5

2,8

3,0

3,4

3,8

3,0

3,4

3,8

4,6

5,3

6,0

7

8

9

10

11

12

12

13

14

10

10

11

14

17

20

4,7

5,4

6,0

6,7

7,4

8,0

8,0

8,7

9,4

8,0

8,7

9,4

11,8

14,3

16.8

0,23

0,27

0,30

0,33

0,37

0,40

0,40

0,43

0,47

0,64

0,96

0,75

0,93

1,13

1,33

0,44

0,50

0,56

0,63

0,69

0,75

0,75

0,81

0,88

0,60

0,65

0,70

0,88

1,06

1,25

290

310

320

340

350

370

380

400

420

530

560

590

650

700

900

350

370

380

410

420

450

460

480

500

640

670

700

780

840

1080

2

Ιδιότητες αντοχής, σε Ν/mm
Σε κάµψη

Σε εφελκυσµό, παράλληλα µε
τις ίνες

Σε διάτµηση
2

Ιδιότητες ακαµψίας, σε kΝ/mm
Μέση τιµή µέτρου
ελαστικότητας, παράλληλα
µε τις ίνες
5ο εκατοστηµόριο του µέτρου
ελαστικότητας, παράλληλα µε
τις ίνες
Μέση τιµή του µέτρου
ελαστικότητας, κάθετα στις
ίνες
Μέση τιµή του µέτρου
διάτµησης
Πυκνότητα, σε Kg/m3
Πυκνότητα
Μέση πυκνότητα

ΕΝ 1193 : 1997 : Timber structures – Structural timber and glued laminated timber –
Determination of shear strength and mechanical properties perpendicular to the grain. Ξύλινες
κατασκευές – ∆οµική και συγκολλητή από φύλλα ξυλεία – Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό
και των µηχανικών ιδιοτήτων κατακόρυφα στις ίνες.

Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει µεθόδους για τον προσδιορισµό αντοχής σε θλίψη, κάµψη
και εφελκυσµό κατακόρυφα στις ίνες σε δοµική και συγκολλητή από φύλλα ξυλεία.
Οι διαστάσεις των δοκιµίων πρέπει να προσδιορίζονται µε ακρίβεια 1% αφού κλιµατιστούν
σε κανονικές συνθήκες 20±2 οC και 65±5 % σχετική υγρασία. Τα δοκίµια κλιµατίζονται
µέχρι δυο διαδοχικές µετρήσεις βάρους σε διάρκεια 6 ωρών να µη διαφέρουν κατά 0,1% της
µάζας τους. Πριν τη δοκιµή πρέπει να υπολογίζεται και η πυκνότητα του δείγµατος.
Για τον εφελκυσµό τα δοκίµια θα πρέπει να συγκολληθούν σε µεταλλικές πλάκες έτσι ώστε
να διατηρείται η θέση του δοκιµίου κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος. Κατάλληλη
συγκολλητική ουσία είναι εποξική δύο συστατικών.
Τα δοκίµια θα πρέπει να είναι επίπεδα µε παράλληλες επιφάνειες, οι διαστάσεις τους δίνονται
στον πίνακα 75.
Πίνακας 75. ∆ιαστάσεις δοκιµίων δοµικής ξυλείας ή επικολλητής ξυλείας.
∆οµική ξυλεία
Επικολλητή ξυλεία
b(mm)
h(mm)
l(mm)
Όγκος
b x l (mm2) b≥ (mm) h(mm)
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ
45
180
70
0,01 m3
25000
100
400
ΘΛΙΨΗ
45
90
70
------25000
100
200

Σχήµα 33. ∆οκίµιο δοµικής ξυλείας

Σχήµα 34. ∆οκίµιο επικολλητής ξυλείας
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Τοποθετούµε το δοκίµιο µας στη µηχανή ελέγχου όπως στο διπλανό σχήµα.
Η δοκιµή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε (300±200) sec.
H αντοχή σε εφελκυσµό υπολογίζεται από τη σχέση : fc =

H αντοχή σε θλίψη υπολογίζεται από τη σχέση : fc =

f max
b*l

f max
b*l

Προσδιορισµός µέτρου ελαστικότητας για θλίψη και εφελκυσµό κάθετα στις ίνες.
Για τον προσδιορισµό του µέτρου ελαστικότητας κάθετα στις ίνες πρέπει να χρησιµοποιήσουµε
2 µετρητές επιµήκυνσης οι οποίοι θα µετρήσουν την παραµόρφωση µε ακρίβεια 1%. Η
παραµόρφωση θα πρέπει να µετρηθεί και στις δυο πλευρές του δοκιµίου ξεχωριστά.
Το µέτρο ελαστικότητας υπολογίζεται από τον τύπο : E =

( F 40 − F10)h0
(W 40 − W 10)bl

Όπου : F10, F40 οι δυνάµεις στο 10% και 40% της Fmax
W10, W40 η παραµόρφωση σε mm στο 10% και 40% της Fmax
h0 = 0,6 h

Αντοχή σε διάτµηση
Τα δοκίµια µας θα πρέπει να συγκολληθούν µε εποξική κόλλα 2 συστατικών σε µεταλλικές
πλάκες όπως στο παρακάτω σχήµα.

Όπου : ÅÆ η κατεύθυνση των ινών
1: το δοκίµιο µας, 2: µεταλλικές πλάκες.
Οι διαστάσεις του δοκιµίου είναι : l = (300 ± 2)mm
b= (32 ± 1)mm
h= (55 ± 1)mm
To πάχος των µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι (10 ± 1)mm.

Σχήµα 35. ∆οκίµια ξύλου συγκολληµένα σε
µεταλλικές πλάκες.

104

Η τοποθέτηση του δοκιµίου στη µηχανή αντοχών φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Η
τοποθέτηση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διατηρείται συνεχής επαφή µε τα σηµεία
φόρτισης της δύναµης F. Η γωνία ανάµεσα στην κατεύθυνση της δύναµης και στον άξονα
του δοκιµίου πρέπει να είναι 14ο.
Η χρονική διάρκεια για κάθε δοκιµή πρέπει να είναι στα όρια των (300 ± 120)sec.
H αντοχή σε διάτµηση υπολογίζεται από τον τύπο : fv =

F max* cos14 o
l *b

ΕΝ 1194 : Timber structures – Glued laminated timber – Strength classes and determination of
characteristic values. Ξύλινες κατασκευές – Επικολλητή ξυλεία από φύλλα – Κατηγορίες αντοχής και
προσδιορισµός χαρακτηριστικών τιµών.

Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει κατηγορίες οριζόντιας δοµικής επικολλητής ξυλείας τεσσάρων ή
περισσοτέρων στρώσεων σύµφωνα µε τη δύναµη αντοχής τους. Η προδιαγραφή αυτή περιορίζεται
σε επικολλητά από ξυλεία κωνοφόρων.
Στους παρακάτω πίνακες δίνονται χαρακτηριστικές ιδιότητες για τέσσερις κατηγορίες
επικολλητών.
Πίνακας 76. Χαρακτηριστικές τιµές ιδιοτήτων οµοιογενούς επικολλητής ξυλείας.
Κατηγορία επικολλητών

GL 24h

GL 28h

GL 32h

GL 36h

Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)

24

28

32

36

Αντοχή σε εφελκυσµό
(Ν/mm2)

\\
±

16,5
0,4

19,5
0,45

22,5
0,5

26
0,6

Αντοχή σε θλίψη
(Ν/mm2)

\\
±

24
2,7

26,5
3,0

29
3,3

31
3,6

2,7

3,2

3,8

4,3

11
600
9400
390
720

12600
10200
420

13 700
11 100
460

14700
11 900
490

780

850

910

380

410

430

450

Αντοχή σε διάτµηση (Ν/mm2)
Μέτρο ελαστικότητας
Ε0,g,mean
E0,g,05
E90,g,mean

Shear modulus
Πυκνότητα

(kg/m3)
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Πίνακας 77. Χαρακτηριστικές τιµές ιδιοτήτων σύνθετης επικολλητής ξυλείας.
Κατηγορία επικολλητών

GL 24c

GL 28c

GL 32c

GL 36c

Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)

24

28

32

36

Αντοχή σε εφελκυσµό \\
(Ν/mm2)
±

14
0,3

16,5
0,4

19.5
0,45

22.5
0,5

\\
±

21
2,4

24
2.7

26.5
3,0

29
3,3

2,2

2.7

3,2

3.8

11
600
9400
320

12600
10200
390

13 700
11 100
420

14700
11 900
460

590

720

780

850

350

380

410

430

Αντοχή σε θλίψη
(Ν/mm2)

Αντοχή σε διάτµηση (Ν/mm2)
Μέτρο ελαστικότητας
Ε0,g,mean
E0,g,05
E90,g,mean

Shear modulus
Πυκνότητα

(kg/m3)

Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε προδιαγραφές
Η επικολλητή ξυλεία µπορεί να χαρακτηριστεί από τους παραπάνω πίνακες αν οι χαρακτηριστικές
τιµές της είναι αποτέλεσµα δοκιµών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΝ 408 και ΕΝ 1193 και δεν είναι
µικρότερες από τις τιµές που δίνονται στους πίνακες.
Οι βασικές απαιτούµενες ιδιότητες είναι η αντοχή σε κάµψη και το µέτρο ελαστικότητας.
Τα δοκίµια για τη δοκιµή αντοχής σε κάµψη πρέπει να έχουν πλάτος h=600 mm ή περισσότερο και
πάχος b=150 mm ή περισσότερο. Για εφελκυσµό πλάτος h=600 mm ή περισσότερο και πάχος b=150
mm ή περισσότερο.
Αν οι διαστάσεις είναι µικρότερες από τις προαναφερθέντες τότε τα αποτελέσµατα των δοκιµών
πρέπει να πολλαπλασιάζονται µε :
Κsize = ( b/150)0,05 * (h/600)0,1
Τα δοκίµια θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον µία σύνδεση δύο κοµµατιών στην οποία η δύναµη
εφελκυσµού είναι η µέγιστη.

Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε υπολογισµούς
Οι στρώσεις ξύλου που απαρτίζουν το επικολλητό θα πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες µηχανικές
ιδιότητες, σύµφωνα µε τις ΕΝ 384 και ΕΝ 408, έτσι ώστε οι µηχανικές ιδιότητες των επικολλητών να
είναι σύµφωνες µε τους παραπάνω πίνακες.
Οι τύποι για τον υπολογισµό µηχανικών ιδιοτήτων επικολλητής δοµικής ξυλείας δίνονται στον πίνακα
75. Οι τύποι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση επικολλητής δοµικής
ξυλείας σύµφωνα µε τους πίνακες 76,77 και για τον υπολογισµό µηχανικών ιδιοτήτων επικολλητής
δοµικής ξυλείας που δεν αποκρίνονται στους πίνακες 76,77.
Οι βασικές απαιτήσεις για τις στρώσεις ξύλου που απαρτίζουν το επικολλητό και χρησιµοποιούνται
στους τύπους είναι η αντοχή σε εφελκυσµό και το µέσο µέτρο ελαστικότητας. Η πυκνότητα των
στρώσεων είναι ενδεικτική ιδιότητα. Οι ιδιότητες αυτές µπορούν να είναι οι τιµές που δίνονται στην
ΕΝ 338 ή να προέρχονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές.
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Όπου δεν χρησιµοποιούνται οι τιµές της ΕΝ 338 ο υπολογισµός της αντοχής σε εφελκυσµό πρέπει να
βασίζεται σε δοκιµές σύµφωνα µε την ΕΝ 408 και την ΕΝ 384 µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:






Αν οι διαστάσεις των δοκιµίων είναι µικρότερες από τις χαρακτηριστικές τιµές h=150 mm,
l=2000mm) τα αποτελέσµατα θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται µε :
Κsize=(h/150)0.1 * (1/2000)0.1
Το µέτρο ελαστικότητας στον εφελκυσµό θα πρέπει να υπολογίζεται σε τυχαία θέση κατά το µήκος
του δείγµατος. Το µήκος του δείγµατος πρέπει τουλάχιστον να είναι πέντε φορές µεγαλύτερο από το
πλάτος.
Ο παράγοντας Κν όπως δίνεται στην ΕΝ 384 είναι ίσος µε Κν=1.
Οι συνδέσεις µεταξύ των στρώσεων των επικολλητών πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις παρακάτω
απαιτήσεις:



ft,j,k≥ 5 + ft,0,1,k

όπου : ft,j,k είναι η αντοχή σε αξονικό
εφελκυσµό της σύνδεσης µεταξύ των
στρώσεων σε όλο το πλάτος σύµφωνα
µε την ΕΝ 408 σε δείγµα χωρίς ρόζους σε
µήκος 200mm και έχει τιµές σε N/mm2

ft,0,1,k είναι η αντοχή σε εφελκυσµό των
στρώσεων που απαρτίζουν το επικολλητό
και έχει τιµές σε N/mm2
fm,j,k≥ 8 + 1,4 ft,0,1,k

όπου : fm,j,k είναι η αντοχή σε κάµψη της σύνδεσης
µεταξύ των στρώσεων σύµφωνα µε την
ΕΝ 386 και έχει τιµές σε N/mm2

ft,0,1,k είναι η αντοχή σε εφελκυσµό των
στρώσεων που απαρτίζουν το επικολλητό
και έχει τιµές σε N/mm2
Για συνδέσεις finger joint οι απαιτήσεις εφαρµόζονται µόνο για το σηµείο της σύνδεσης που
εξετάζεται.
Οι τύποι που δίνονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό µηχανικών ιδιοτήτων
οµοιογενών δοµικών επικολλητών από µαλακή ξυλεία.
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Πίνακας 78. Μηχανικές ιδιότητες επικολλητής δοµικής ξυλείας.
Ιδιότητα

Τύπος
= 7 + 1,15ft,0,1,k

Κάµψη
Εφελκυσµός
//
±

= 0,5 + 0,8 ft,0,1,k
= 0,2 + 0,015ft,0,1,k

//
±

= 7,2 ft,0,1,k0,45
= 0,7 ft,0,1,k 0,5

Θλίψη

= 0,32 ft,0,1,k0,8

∆ιάτµηση
Μέτρο ελαστικότητας
//mean
//
±mean







= 1,05Ε0,1mean
= 0.85 Ε0,1mean
= 0.035 Ε0,1mean

Shear modulus

= 0.065 Ε0,1mean

Πυκνότητα

= 1.10p 1,k

Στην ειδική περίπτωση όπου οι εσωτερικές στρώσεις έχουν αντοχή σε εφελκυσµό
µεγαλύτερη ή ίση από 0,75 αυτής των εξωτερικών στρώσεων µπορεί να γίνει απλοποίηση
της παραπάνω θεωρίας σύµφωνα µε τις υποδείξεις:
Η αντοχή σε κάµψη πρέπει να υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την αντοχή σε εφελκυσµό των
εξωτερικών στρώσεων.
Οι µηχανικές ιδιότητες εφελκυσµός, θλίψη, διάτµηση πρέπει να υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας την αντοχή σε εφελκυσµό των εσωτερικών στρώσεων.
Το µέτρο ελαστικότητας παράλληλα στις ίνες πρέπει να υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την
αντοχή σε εφελκυσµό των εξωτερικών στρώσεων.
Το µέτρο ελαστικότητας κάθετα στις ίνες και το Shear modulus πρέπει να υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας την αντοχή σε εφελκυσµό των εσωτερικών στρώσεων.
Η πυκνότητα θα πρέπει να προσδιορίζεται από την πυκνότητα των εσωτερικών στρώσεων.
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Πίνακας 79. Απαιτούµενες ιδιότητες σύµφωνα µε τη µέθοδο των τύπων
Κατηγορία
GL 24
GL 28
GL 32
GL 36
επικολλητών
Οµοιογενές επικολλητό
Αντοχή σε εφελκυσµό
14,5
18
22
26
Μέτρο ελαστικότητας
11000
12000
13000
14000
σε εφελκυσµό N/mm2
Πυκνότητα Kg/m3
350
370
390
410

Ανοµοιογενές επικολλητό*
Αντοχή σε εφελκυσµό
14,5/11
18/14,5
22/18
Μέτρο ελαστικότητας
11000/9000 12000/11000 13000/12000
σε εφελκυσµό N/mm2
3
Πυκνότητα Kg/m
350/320
370/350
390/370

26/22
14000/13000
410/390

* Οι τιµές δίνονται για εξωτερική και εσωτερική στρώση

Πίνακας 80. Κατηγορίες επικολλητής ξυλείας σύµφωνα µε ΕΝ338
Κατηγορία επικολλητών
GL 24
GL 28
GL 32
Οµοιογενές επικολλητό
C24
C30
C40
Ανοµοιογενές επικολλητό:
C24/C18
C30/C24
C40/C30
εξωτερική / εσωτερική στρώση
EN 408: Structural timber and glued laminated timber - Determination of some physical
and mechanical properties. ∆οµική ξυλεία και επικολλητή δοµική ξυλεία – Προσδιορισµός
φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων.

Η προδιαγραφή καθορίζει δοκιµές για τον προσδιορισµό µέτρου ελαστικότητας σε κάµψη,
ελαστικότητα σε διάτµηση, αντοχή σε κάµψη, ελαστικότητα και αντοχή σε εφελκυσµό
παράλληλα στις ίνες, ελαστικότητα και αντοχή σε θλίψη παράλληλα στις ίνες.
Οι διαστάσεις των δοκιµίων υπολογίζoνται µε ακρίβεια 1% αφού κλιµατιστούν σε κανονικές
συνθήκες (65±5 σχ.υ. 20±2 Co) µέχρι σταθερού βάρους. Αν το πλάτος ή το πάχος έχει
διακυµάνσεις στο δοκίµιο τότε γίνονται τρεις µετρήσεις σε διαφορετικό σηµείο κατά µήκος και
υπολογίζεται ο µέσος όρος. Οι µετρήσεις πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 150 mm από τα
άκρα.
Ο προσδιορισµός της υγρασίας και της πυκνότητας των δοκιµίων γίνεται από δοκίµιο
διαστάσεων ίδιας εγκάρσιας επιφάνειας και χωρίς ρόζους και ρητινοφόρους αγωγούς. Η
µέτρηση αυτή θα πρέπει να είναι κοντά στο σηµείο θραύσης.

Υπολογισµός µέτρου θραύσης και µέτρου ελαστικότητας.
Τα δοκίµια θα πρέπει να έχουν ελάχιστο µήκος 19 φορές το πλάτος του δοκιµίου, οι διαστάσεις
των δοκιµίων φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.
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Σχήµα 36. Τοποθέτηση και διαστάσεις δοκιµίου για κάµψη.
Η φόρτιση θα πρέπει να εφαρµόζεται µε σταθερό ρυθµό ενώ η κίνηση του εµβόλου δεν πρέπει
να είναι µεγαλύτερη από 0,003 h*mm/s.
Η χρονική διάρκεια του πειράµατος θα πρέπει να είναι (300 ± 120)sec.
Ο υπολογισµός του µέτρου θραύσης γίνεται µε ακρίβεια 1% από τον τύπο:
aFmax
όπου: α είναι η απόσταση ενός σηµείου φόρτισης µε το κοντινότερο
2W
σηµείο στήριξης,
Fmax η µέγιστη δύναµη φόρτισης.
W section modulus in mm3
f =

To µέτρο ελαστικότητας υπολογίζεται µε ακρίβεια 1%
2
al1 ( F2 − F1 )
Εm =
16l (W2 − W1 )

από τον τύπο :

Όπου : F2 - F1 είναι αύξηση της δύναµης ανάµεσα στην ευθεία γραµµή της
γραφικής παράστασης (σχήµα 2).
W2 -W1 είναι η παραµόρφωση που αναλογεί στο F2 - F1 σε mm.

Σχήµα 37. ∆ύναµη δύναµης – παραµόρφωσης στα όρια ελαστικής παραµόρφωσης.
Υπολογισµός φαινοµενικού µέτρου ελαστικότητας.
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Οι διαστάσεις των δοκιµίων είναι οι ίδιες όπως και παραπάνω. Η τοποθέτηση των
δοκιµίων φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα.

Σχήµα 38. Τοποθέτηση και διαστάσεις δοκιµίου.
Η ροή φόρτισης πρέπει να είναι συνεχόµενη και όχι µεγαλύτερη από 0,002 h mm/s.
Το φαινοµενικό µέτρο ελαστικότητας υπολογίζεται µε ακρίβεια 1% (για παραµόρφωση µικρότερη από
2mm µε ακρίβεια 0,02mm) από τον τύπο:
3

Ε m ,app =

l1 ( F2 − F1 )
48l ( w2 − w1 )

όπου: βλέπε σχήµα.

Υπολογισµός µέτρου διάτµηση (shear modulus)
O υπολογισµός του µέτρου διάτµησης γίνεται µε ακρίβεια 1% από τον τύπο:
kg h2
G=
1
1
2
−
]
l1 [
E m,app E m
όπου : kg= 1,2 για τετραγωνική η κυκλική διατοµή,
Εm,app το φαινοµενικό µέτρο ελαστικότητας,
Εm το µέτρο ελαστικότητας.

Υπολογισµός µέτρου διάτµησης και µέτρου ελαστικότητας διάτµησης µε τη µέθοδο πολλαπλών
υποστηριγµάτων
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Το µήκος των δοκιµίων πρέπει να έχουν ελάχιστο µήκος 21 φορές το πλάτος τους και να διατηρείται η
διατοµή τους.
Το δοκίµιο θα πρέπει να δεχτεί φόρτιση σε κεντρικά σηµεία σε τουλάχιστον 4 διαφορετικά
“κοµµάτια” του δοκιµίου. Τα “κοµµάτια” αυτά θα πρέπει να επιλεχθούν έτσι ώστε να έχουν µεταξύ
τους ίση απόσταση (h/l)2 µέσα σε όριο 0,0025 – 0,035. Το δοκίµιο στηρίζεται σε δύο σηµεία.
5 x10 −5 l 2
6h
3
l ( F − F1 )
= 1 2
48l ( w2 − w1 )

Η φόρτιση πρέπει να έχει σταθερή ροή που δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από
Το φαινοµενικό µέτρο ελαστικότητας δίνεται από τη σχέση: Ε m ,app

∆
Για κάθε δοκίµιο θα πρέπει να προσδιοριστεί η τιµή K 1 =
(Σχήµα 39) που δίνουν οι τιµές 1/Εm,app και (h/l)2.

1

E m ,app
από τη γραφική παράσταση
h 2
∆( )
l

Σχήµα 39. Determination of shear modulus – Variable span method.
Το µέτρο διάτµησης G δίνεται από τη σχέση : G =

kG
K1

όπου: kG= 1,2 για τετραγωνική η κυκλική διατοµή,
K1 is the slope of the straight line figure above
O υπολογισµός πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια 1%.

Υπολογισµός αντοχής σε εφελκυσµό και µέτρου ελαστικότητας εφελκυσµού

112

Τα δοκίµια θα πρέπει να έχουν τη διατοµή παραγωγής τους ενώ το µήκος τους είναι τέτοιο
ώστε η απόσταση των λαβών συγκράτησης να είναι τουλάχιστον εννιά φορές µεγαλύτερη από
τη µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής.
Η ροή φόρτισης πρέπει να είναι σταθερή και όχι µεγαλύτερη από 0,00005mm ανά sec. ενώ η
χρονική διάρκεια του πειράµατος πρέπει να είναι (300 ± 120) sec.
H παραµόρφωση θα πρέπει να µετρείται σε µήκος 5 φορές το πλάτος του δοκιµίου σε
απόσταση από τα άκρα όχι µικρότερη 2 φορές του πάχους.
Η αντοχή σε εφελκυσµό υπολογίζεται µε ακρίβεια 1% και δίνεται από τον τύπο:
f t ,0 =

Fmax
A

όπου Fmax η µέγιστη δύναµη φόρτισης,
Α η τετραγωνική επιφάνεια της διατοµής

Το µέτρο ελαστικότητας υπολογίζεται µε ακρίβεια 1% από τον τύπο:
Ε t ,0 =

l1 ( F2 − F1
A( w2 − w1 )

όπου, Α,F1, F2, l1,w1,w2 ως άνω.

.
Υπολογισµός αντοχής σε θλίψη και µέτρου ελαστικότητας θλίψης
Τα δοκίµια θα πρέπει να είναι ορθογωνισµένα και να έχουν τη διατοµή παραγωγής τους και
µήκος 6 φορές τη µικρότερη διάσταση διατοµής.
Η φόρτιση πρέπει να γίνεται αξονικά χρησιµοποιώντας καµπύλες κεφαλές πίεσης για την
αποφυγή κάµψης.
Η ροή φόρτισης πρέπει να είναι σταθερή και όχι µεγαλύτερη από 0,00005mm ανά sec. ενώ η
χρονική διάρκεια του πειράµατος πρέπει να είναι (300 ± 120) sec.
Η αντοχή σε θλίψη υπολογίζεται µε ακρίβεια 1% από τον τύπο:
f c ,0 =

Fmax
A

όπου : Α, Fmax ως άνω.

Το µέτρο ελαστικότητας στη θλίψη υπολογίζεται µε ακρίβεια 1% από τον τύπο:
Εc =

l1 ( F2 − F1 )
A( w2 − w1 )

όπου : Α,F1, F2, l1,w1,w2 ως άνω.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Ανοίγουµε

τον

γενικό

διακόπτη

λειτουργίας

που

βρίσκετε

στο
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αριστερό πλάγιο µέρος της συσκευής ελέγχου της µηχανής
2. Ανοίγουµε

το

διακόπτη

τοποθετήσουµε

το

λειτουργίας

χειριστήριο

της

αντλίας

χειροκίνητης

αφού

λειτουργίας

στη

θέση επιστροφής (return) και περιµένουµε περίπου 15 λεπτά
3. Στη

συνέχεια

ανεβάζουµε

µε

το

το

έµβολο

χειριστήριο

τουλάχιστον

1

χειροκίνητης

cm

από

λειτουργίας

την

βάση

σύµφωνα

µε τον δείκτη απόστασης stroke
4. Στη

θέση

αυτή

φέρουµε

το

χειριστήριο

χειροκίνητης

λειτουργίας στη θέση hold στη µέση δηλαδή θέση.
5. Μηδενίζουµε

την

ηλεκτρονική

ένδειξη

χειριστήριο

µηδενισµού

καθώς

την

και

του

οργάνου

µέγιστη

τιµή

µε

αυτής

το

µε

το

πλήκτρο span που βρίσκεται δίπλα
6. Σε

περίπτωση

µέτρησης

που

µε

το

δεν

συµπίπτουν

αναλογικό

τότε

το

ηλεκτρονικό

θέτουµε

την

όργανο

συσκευή

στην

αυτόµατη κατάσταση και πιέζουµε το πλήκτρο που δεν
αναγράφει καµία λειτουργία και το πλήκτρο 9 πατάµε enter και στον ηλεκτρονικό πίνακα
εµφανίζεται η ένδειξη indicator µε την χρήση του + η του - και ενός αριθµού και την
χρήση στο τέλος του enter µετακινείτε ο δείκτης τόσες θέσεις θετικά η αρνητικά όσες και ο
αριθµός που βάλαµε.
7. Για να τελειώσει η ρύθµιση όταν αυτή έχει ολοκληρωθεί πιέζουµε σκέτο enter
8. Στη

συνεχεία

χειριστήριο

τοποθετούµε
χειροκίνητης

το

δοκίµιο

στη

λειτουργίας

θέση

το

του

και

ανεβάζουµε

µε.

µέχρι

το
η

ένδειξη του οργάνου να σταµατήσει να είναι µηδενική
9. Στο

σηµείο

αυτό

τοποθετούµε

µε

το

χειριστήριο

χειροκίνητης

λειτουργίας στη µεσαία θέση και µηδενίζουµε το stroke
10. Θέτουµε την συσκευή σε κατάσταση auto και επιλέγουµε stroke και βάζουµε τις τιµές
της ταχύτητας κίνησης του εµβόλου καθώς και το µέγιστο µέτρο µετακίνησης του
εµβόλου
11. Στη

συνέχεια

πιέζουµε

το

start

και

αρχίζει

η

εκτέλεση

της

δοκιµής
12. Με

το

που

θα

γίνει

η

θραύση

του

δοκιµίου

η

συσκευή

σταµατά

και εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ΤΡ RUPT
13. Πιέζουµε

rerurn

και

µετά

το

θέτουµε,

σε

χειροκίνητο

την ολοκληρωτική επιστροφή της συσκευής στην αρχική θέση.

έλεγχο

για
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Η συσκευή είναι έτοιµη για το επόµενο τεστ
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