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Δρ. Γεώργιος Νταλός / Μέλος ΕΠ

Τίτλος Μαθήματος
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (υποχρεωτικό μάθημα)

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές, να εξοικειωθούν με τις έννοιες της ποιότητας και του τρόπου
εφαρμογής των προδιαγραφών . Να γνωρίσουν επίσης και να μπορούν να αξιολογήσουν για την ποιότητα του
τόσο τα διάφορα είδη συμπαγούς ξυλείας όσο και σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων μέσα από διεθνής
αποδεκτούς ελέγχους.
Το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Έννοια της ποιότητας,
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Φορείς τυποποίησης, Ποιοτικός έλεγχος συμπαγούς (μασίφ) ξύλου,
Ποιοτική ταξινόμηση συμπαγούς ξύλου με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη δομή, Γενική ταξινόμηση με
βάση την ποιότητα του ξύλου, Ποιοτική ταξινόμηση ξυλείας κωνοφόρων οπτικώς, Ποιοτική ταξινόμηση ξυλείας
για χρησιμοποίηση σε παλέτες και ως υλικού συσκευασίας, Ποιοτικός έλεγχος-προσδιορισμός των φυσικών
και τεχνικών ιδιοτήτων ξύλου,Δοκιμή (τεστ) του ξύλου. Δειγματοληψία, Προσδιορισμός της πυκνότητας,
Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας. Προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης. Αντοχή σε θλίψη
(συμπίεση) παράλληλα με τις ίνες. Αντοχή σε κάμψη. Δακτυλιοειδής σύνδεση του ξύλου. Δακτυλιοειδής
σύνδεση ξύλου κωνοφόρων για χρήση σε φέρουσες κατασκευές. Μέθοδος μέτρησης της υγρασίας .Ποιοτικός
έλεγχος συγκολλητικών ουσιών και αντοχής των δεσμών συγκόλλησης ξύλου. Ταξινόμηση συγκολλητικών
ουσιών ξύλου για χρήσεις σε μη φέρουσες κατασκευές. Μέθοδοι δοκιμών συγκολλητικών ουσιών ξύλου για μη
φέρουσες κατασκευές. Προσδιορισμός της αντοχής των δεσμών συγκόλλησης (επιμήκεις αλληλοκαλυπτόμενες
επιφάνειες) σε εφελκυσμό. Ταξινόμηση θερμοσκληραινόμενων συγκολλητικών ουσιών για χρήσεις σε μη
φέρουσες κατασκευές, Προσδιορισμός ξηρής μάζας της συγκολλητικής ουσίας, Προσδιορισμός του χρόνου
πήξεως. Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου. Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου
εκχυλισμάτων. Μέθοδος προσδιορισμού της αδιάλυτης σε οξέα λιγνίνης του ξύλου. Μέθοδος προσδιορισμού
της διαλυτότητας του ξύλου σε νερό. Μέθοδος προσδιορισμού της διαλυτότητας του ξύλου σε μίγμα αλκοόληςβενζολίου.Μέθοδος προσδιορισμού της διαλυτότητας του ξύλου σε 1% διάλυμα NaOH. Προσδιορισμός της
περιεχόμενης ποσότητας φορμαλδεΰδης. Μέθοδος εκχύλισης ονομαζόμενη μέθοδος perforator. Προσδιορισμός
του μέτρου ελαστικότητας και μέτρου θραύσεως σε κάμψη. Συγκολλητά προϊόντα τύπου ξυλοπλακών.
Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας. Συγκολλητά προϊόντα τύπου ξυλοπλακών. Προσδιορισμός των
διαστάσεων των δοκιμίων. Δειγματοληψία, διαμόρφωση με τομή, και έλεγχος. Μέρος 1. Δειγματοληψία και
διαμόρφωση δοκιμίων με τομή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Μοριοπλάκες. Ορισμός και ταξινόμηση.,

Μοριοπλάκες και ινοπλάκες. Προσδιορισμός της κατά πάχους διόγκωσης μετά από εμβάπτιση σε νερό.
Μοριοπλάκες και ινοπλάκες. Προσδιορισμός της αντοχής σε εγκάρσιο εφελκυσμό (μεσαίας στρώσης).
Μοριοπλάκες. Αντοχή επιφανειακών στρώσεων σε εγκάρσιο εφελκυσμό. Μέθοδος δοκιμής. Ξυλοπλάκες με
ξυλοτεμαχίδια επιμήκους μορφής
προσανατολισμένα σε ορισμένη διεύθυνση. Ορισμοί, ταξινόμηση,
απαιτήσεις. Ινοπλάκες ξύλου. Ορισμός, ταξινόμηση, συμβολισμός. Προσδιορισμός των διαστασιακών
μεταβολών με μεταβολές της σχετικής υγρασίας. Προσδιορισμός της αντοχής σε εξαγωγή βίδας. Ινοπλάκες
κυκλικό τεστ σε υγρές συνθήκες. Ινοπλάκες. Προσδιορισμός της προσρόφησης από την επιφάνεια. Μέρος 1.
Μέθοδος δοκιμής για ινοπλάκες που παράγονται με τη ξηρή μέθοδο. Ινοπλάκες, Προδιαγραφές. Μέρος 5.
Απαιτήσεις σε ινοπλάκες παραγόμενες με την ξηρή μέθοδο (MDF), Ινοπλάκες επενδυμένες με διακοσμητικά
πλαστικά φύλλα, Ορολογία, Απαιτήσεις. Μοριοπλάκες επενδυμένες με διακοσμητικά πλαστικά φύλλα.
Ορολογία, Απαιτήσεις.Αντικολλητό, Ταξινόμηση και Ορολογία. Προδιαγραφές για διακοσμητικά
ξυλόφυλλα.,Δομική ξυλεία – Κατηγορίες Αντοχής, Ξύλινες κατασκευές – Δομική και συγκολλητή από φύλλα
ξυλεία – Προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό και των μηχανικών ιδιοτήτων κατακόρυφα στις ίνες., Ξύλινες
κατασκευές – Επικολλητή ξυλεία από φύλλα – Κατηγορίες αντοχής και προσδιορισμός χαρακτηριστικών τιμών.
Το περιεχόμενο του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Εισαγωγή στον Ποιοτικό έλεγχο, υπολογισμός βασικών στατιστικών μεγεθών, χρήση εργαστηριακού
εξοπλισμού (ζυγός, βερνιέρος κλπ) -Δειγματοληψία, Προσδιορισμός της πυκνότητας, Προσδιορισμός της
περιεχόμενης υγρασίας. Προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης. Αντοχή σε θλίψη (συμπίεση) παράλληλα
με τις ίνες. Αντοχή σε κάμψη. Δακτυλιοειδής σύνδεση του ξύλου. Δακτυλιοειδής σύνδεση ξύλου κωνοφόρων για
χρήση σε φέρουσες κατασκευές. Μέθοδος μέτρησης της υγρασίας .Ποιοτικός έλεγχος συγκολλητικών ουσιών
και αντοχής των δεσμών συγκόλλησης ξύλου. Ταξινόμηση συγκολλητικών ουσιών ξύλου για χρήσεις σε μη
φέρουσες κατασκευές. Μέθοδοι δοκιμών συγκολλητικών ουσιών ξύλου για μη φέρουσες κατασκευές.
Προσδιορισμός της αντοχής των δεσμών συγκόλλησης (επιμήκεις αλληλοκαλυπτόμενες επιφάνειες) σε
εφελκυσμό. Ταξινόμηση θερμοσκληραινόμενων συγκολλητικών ουσιών για χρήσεις σε μη φέρουσες
κατασκευές, Προσδιορισμός ξηρής μάζας της συγκολλητικής ουσίας, Προσδιορισμός του χρόνου πήξεως.
Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου. Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων.
Μέθοδος προσδιορισμού της αδιάλυτης σε οξέα λιγνίνης του ξύλου Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη
συμπαγούς ξύλου Προσδιορισμός σκληρότητας ξύλου Παραγωγή σκόνης ξύλου – Προσδιορισμός τέφρας ξύλου
Παρουσίαση εξοπλισμού χημείου, διήθηση, προσδιορισμός οργανικών χημικών συστατικών του ξύλου Προσδιορισμός της αντοχής σε εγκάρσιο εφελκυσμό μεσαίας στρώσης συγκολλημένων ξυλοπλακών
Προσδιορισμός περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε συγκολλημένα
προϊόντα ξύλου -Φυσική και επιταχυνόμενη γήρανση ξύλου και προϊόντων του
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Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι σε θέση:
•
•
•
•

Να γνωρίζει τις έννοιες της ποιότητας και τους τρόπους διασφάλισης τους .
Να γνωρίζει την οργάνωση και τον κατάλληλο εξοπλισμό ενός εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου καθώς
και τον τρόπο χειρισμού των οργάνων και συσκευών.
Να γνωρίζει την εφαρμογή των προδιαγραφών και την σωστή εξέλιξη των πειραμάτων
Να μπορεί να κρίνει με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις προδιαγραφές για την
καταλληλότητα των υλικών για κάθε χρήση.
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ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΠ)
Η άσκηση πράξης γίνεται μια (1) ώρα την εβδομάδα και έπεται της θεωρητικής διδασκαλίας. Η
παρακολούθηση αυτής της ΑΠ από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική κατά 50% τουλάχιστον. Συνιστάται
έντονα η παρακολούθηση αυτής από τον διδάσκοντα.
Ουσιαστικά, στην άσκηση πράξης του μαθήματος «Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών» ο φοιτητής οδηγείται
με την επιλογή θέματος κατα μόνας ή σε ζευγάρια στην αναζήτηση γνώσεων μέσω βιβλιογραφικών
αναζητήσεων τόσο στην βιβλιοθήκη όσο και μέσω του διαδικτύου. Τα θέματα βρίσκονται σε λίστα που
δίνεται στους φοιτητές και είναι μοναδικά για κάθε ομάδα. Πρότυπο και οδηγίες σύνταξης της ΑΠ
υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο για την πρόσθετη βοήθεια των σπουδαστών. Η ΑΠ περιλαμβάνει
γραπτή εργασία και δημόσια προφορική παρουσίαση για το θέμα που έχει επιλέξει ο κάθε σπουδαστής. ,.
Η παρουσίαση διαρκεί 15’ με 20΄ . Ακολουθούν σχόλια κα ερωτήσεις από το κοινό και τον διδάσκοντα. Ενώ
στο τέλος ψηφίζεται από τα παιδιά η πιο καλή εργασία τόσο για το περιεχόμενο της όσο και για την
παρουσίαση της.
Η εργασία προσμετράτε κατά 20% στην τελική βαθμολογία.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εισαγωγή στον Ποιοτικό έλεγχο, υπολογισμός βασικών στατιστικών μεγεθών, χρήση
εργαστηριακού εξοπλισμού (ζυγός, βερνιέρος κλπ)
-

Εξοικείωση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό που στη συνέχεια θα κλιθούν να χρησιμοποιήσουν
Παρουσίαση και εφαρμογές για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων από τα πειράματα.
Τρόποι σύνταξης πρωτοκόλλων για την καταγραφή των στοιχείων.

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός της πυκνότητας και της περιεχόμενης υγρασίας ξύλου και
συγκολλημένων προϊόντων ξύλου
-

Μέτρηση της πυκνότητας με την μέτρηση των διαστάσεων
Μέτρηση με την μέθοδο paul
Μέτρηση με την αρχή του Αρχιμήδη – Άνωση

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός της ρίκνωσης και διόγκωσης συμπαγούς ξύλου
-

Μετρήσεις στα ήδη διαμορφωμένα δοκίμια από διαφορετικά ήδη ξύλου και αύξηση της υγρασίας τους με
εμβάπτιση σε νερό
Μέτρηση των δοκιμίων μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος και υπολογισμός της διόγκωσης κατά πλάτος
– πάχος- μήκος.

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη συμπαγούς ξύλου
-

Μέτρηση των διαστάσεων των δοκιμίων που είναι ήδη διαμορφωμένα και εφαρμογή δύναμης σύμφωνα με
την προδιαγραφή
Υπολογισμός του μέτρου θραύσης και του μέτρου ελαστικότητας.

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός σκληρότητας ξύλου
-

Προσδιορισμός της σκληρότητας με διάφορες μεθόδους Janka και Brinell.

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Παραγωγή σκόνης ξύλου – Προσδιορισμός τέφρας ξύλου
-

Παραγωγή σκόνης με το μύλο του Whilley
Προετοιμασία των δειγμάτων και προσδιορισμός των ανόργανων συστατικών του ξύλου με οξείδωση.

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Παρουσίαση εξοπλισμού χημείου, διήθηση, προσδιορισμός οργανικών

χημικών συστατικών του ξύλου
- Εξοικείωση με τα γυάλινα σκεύη του χημείου και τον τρόπο χρήσης των χημικών αντιδραστηρίων.
- Προσδιορισμός κυτταρίνης , εκχυλισμάτων . λιγνίνης.
8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός της αντοχής σε εγκάρσιο εφελκυσμό μεσαίας στρώσης
συγκολλημένων ξυλοπλακών
-

Διαμόρφωση των δοκιμίων και εξοικείωση με την μηχανή αντοχής υλικών
Προσδιορισμός εγκάρσιου εφελκυσμού σε μοριοπλάκες- ινοπλάκες .

9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός στερεών , ιξώδους και χρόνου πήξεως συγκολλητικής ουσίας.
-

Εξοικείωση με την Παρασκευή συγκολλητικών ουσιών
Προσδιορισμός των φυσικών χαρακτηριστικών των συγκολλητικών ουσιών
Προσδιορισμός του χρόνου πήξεως των συγκολλητικών ουσιών.

10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
-

Επίσκεψη σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου η σε εταιρείες που έχουν εργαστήρια
ποιοτικού ελέγχου ξύλου η προϊόντων ξύλου.

11ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσδιορισμός περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε συγκολλημένα
προϊόντα ξύλου
-

Προετοιμασία των δειγμάτων μετά την δειγματοληψία
Εξοικείωση με την συσκευή perforator
Προσδιορισμός της φορμαλδεΰδης με την ΕΝ 120

12ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Φυσική και επιταχυνόμενη γήρανση ξύλου και προϊόντων του
-

Χρήση του θαλάμου XENON
Μετρήσεις σε επιφάνειες με το χρωματόμετρο για τον προσδιορισμό της αλλοίωσης .

13ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Επανάληψη των εργαστηρίων
-

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

