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Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

 

 

ΥΠΔΥΘΥΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 

   Δγψ ν Πξνβηάο Γεψξγηνο δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία µε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή μχιηλνπ θνπθψκαηνο εκπνηηζκέλν κε θπηηθά έιαηα» είλαη δηθή 

µνπ, θαη βεβαηψλσ φηη: 

 

 ε φζεο πεξηπηψζεηο έρσ ζπκβνπιεπηεί δεκνζηεπκέλε εξγαζία ηξίησλ, απηφ 

επηζεκαίλεηαη µε ζρεηηθή αλαθνξά ζηα επίκαρα ζεκεία θαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

 ε φζεο πεξηπηψζεηο µκεηαθέξσ ιφγηα ηξίησλ, απηφ επηζεκαίλεηαη µε ζρεηηθή 

αλαθνξά ζηα επίκαρα ζεκεία· κε εμαίξεζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην ππφινηπν 

θείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί δηθή µνπ δνπιεηά, 

 Αλαθέξσ ξεηά φιεο ηηο πεγέο βνήζεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζα, θαη 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ ηκήκαηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο έγηλαλ απφ 

θνηλνχ µε ηξίηνπο, αλαθέξσ ξεηά πνηα είλαη ε δηθή µνπ ζπλεηζθνξά θαη πνηα 

ησλ ηξίησλ. 

Σέινο, γλσξίδσ πσο ε ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξφηαην, αθαδεκατθφ θαη πνηληθφ 

αδίθεκα θαη είκαη ελήκεξνο γηα ηελ επέιεπζε ησλ λνκηθψλ θαη ινηπψλ ζπλεπεηψλ». 

 

 

Καξδίηζα, 09-05-2016 

 

 

 

  

Πξνβηάο Γεψξγηνο 
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Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Η παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σ.Δ.Ι. 

Θεζζαιίαο, Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ, κε ζθνπφ λα 

απνηειέζεη ηελ πηπρηαθή κνπ δηαηξηβή. Σν ζέκα ηεο είλαη «Καηαζκεςή ξύλινος 

κοςθώμαηορ εμποηιζμένος με θςζικά έλαια» θαη ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε 

κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαηεξγαζία εκπνηηζκέλεο μπιείαο καχξεο πεχθεο κε 

έιαηα (θξακβέιαην) γηα ηελ θαηαζθεπή <γεξκαληθνχ> θνπθψκαηνο. 

Σα θνπθψκαηα πνπ ζπλαληάκε ηξηγχξσ καο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ 

(PVC), αινπκίλην θαη ειάρηζηα απφ μχιν θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ άγλνηα πνπ 

ππάξρεη γηα ην μχιν σο πιηθφ. Σν μχιν είλαη πξντφλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

παξάγεηαη απφ ηε θχζε ζπλερψο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν άλζξσπνο δηαρεηξίδεηαη ην 

δάζνο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο αεηθνξίαο. Δίλαη 

άξηζην δνκηθφ πιηθφ κε ηεξάζηηεο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη κεγάιε 

αξρηηεθηνληθή αμία. Έρεη κεγάιε αηζζεηηθή αμία, θαζψο είλαη δηαζέζηκν ζε 

αηέιεησηνπο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ θαη ζρεδηάζεσλ. Ωο πιηθφ είλαη δεζηφ κε κηα 

ηδηαίηεξε αίζζεζε ζηελ αθή θαη ηελ φξαζε. Έρεη κεγάιε κεραληθή αληνρή ζε ζρέζε 

κε ην βάξνο ηνπ. Δίλαη κνλσηηθφ πιηθφ ζηελ ζεξκφηεηα θαη ηνλ ειεθηξηζκφ. Γελ 

νμεηδψλεηαη θαη δελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία αμηνπνηήζεθε ειιεληθή μπιεία καχξεο πεχθεο, ε νπνία 

εκπνηίζηεθε κε θξακβέιαν κε κεζφδνπο πίεζεο θαη θελνχ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ θαηαζθεπή θνπθψκαηνο ‘γεξκαληθνχ’ ηχπνπ. 
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Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 

   Οινθιεξψλνληαο ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη 

Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ, ληψζσ επγλσκνζχλε πξνο ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή θ. σηήξε Καξαζηεξγίνπ θαη ηνλ θαζεγεηή θ. Ισάλλε Καθαξά γηα ηελ 

απξφζθνπηε θαη αδηάιεηπηε βνήζεηα πνπ µνπ παξείραλ. Η ζπλεξγαζία καδί ηνπο ήηαλ 

κία αλεθηίκεηε εκπεηξία, θαζψο κε ηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα θαη ηελ 

πνιχηηκε εκπεηξία ηνπο ζπλέβαιαλ έηζη ψζηε θάηη πνπ θάληαδε αδχλαην ζηελ αξρή 

λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα.  

   Δλ ζπλερεία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ηδηφθηεηεο ηεο εηαηξίαο TSIGAS ΑΔ 

Βηνκεραλία Ξχιηλσλ Κνπθσκάησλ, πνπ θάλνληαο ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε εθεί 

κνπ παξαρψξεζαλ ηα κεραλήκαηα θαη θάπνηα απφ ηα πιηθά έηζη ψζηε λα 

θαηαζθεπάζσ ην θνχθσκα πνπ ήηαλ ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θαζψο θαη 

φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξίαο πνπ κε βνήζεζαλ ν θαζέλαο μερσξηζηά κε ηνλ 

ηξφπν ηνπ. 

   Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη φινπο 

απηνχο  πνπ κε ζηήξημαλ ζε φιε απηή ηελ καθξνρξφληα θνηηεηηθή  πξνζπάζεηα. 
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Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Σν μχιν ρξεζηκνπνηείηε ζηελ θαηαζθεπή θνπθσκάησλ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα 

εμαηηίαο ησλ θαιψλ ζεξκνκνλσηηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ. Αξρηθά, ηα μχιηλα παξάζπξα ηα 

νπνία νλνκάδνληαη πιένλ «παξαδνζηαθά» θαηαζθεπαδφληνπζαλ απφ μπιεία 

ειιεληθήο πξνέιεπζεο φπσο θαζηαληά, πεχθε, θιπ. Σν πξνθίι ησλ παινζηαζίσλ ήηαλ 

ζηα 45 ρηιηνζηά θαη ηα ηδάκηα (θξχζηαιια) ήηαλ κνλά (έλα θχιιν ηδακηνχ). Η βαθή 

γηλφηαλ κε ιηλέιαην θαη ιαδνκπνγηά θαη εθαξκφδνληαλ κε πηλέιν. Απφ άπνςε 

θαηαζθεπήο, ην πξνθίι ηνπο είρε κία «παηνχξα» γηα λα παηήζεη ην ηδακηιίθη ζηε 

θάζα θαη αξγφηεξα κε ηελ εμέιημε ησλ πιηθψλ πξνζηέζεθε θαη κία γθηληζηά ζην χςνο 

ηεο παηνχξαο φπνπ ηνπνζεηνχληαλ θαη ιάζηηρν γηα επηπιένλ κφλσζε.  

Με ηελ εμέιημε ησλ πιηθψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηα μπινπξγηθά κεραλήκαηα, 

θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ νηθηψλ, φπσο ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ζεξκνκφλσζε θαη ελεξγεηαθή απφδνζε, 

ήξζε θαη ε εμέιημε ηνπ μχιηλνπ παξαζχξνπ.  

Πιένλ ηα ζχγρξνλα μχιηλα παξάζπξα (γλσζηά θαη σο παξάζπξα 'γεξκαληθνχ 

ηχπνπ') έρνπλ ζρεδφλ ηειεηνπνηήζεη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ είραλ παιηφηεξα θαη 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ.  

Σα μχια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη θαηά θχξην ιφγν ηξνπηθά (π.ρ. niagon, 

meranti) θαη είλαη επηθνιιεηά (3 θνκκάηηα μχινπ) κε πξνθίι 68 ρηιηνζηψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζηξεβιψζεηο θάηη πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ ζπρλφ θαηλφκελν. Οη 

κεραληζκνί ησλ παξαζχξσλ δελ είλαη κφλν αλνηγφκελνη, αιιά πξνζθέξνπλ επίζεο θαη 

αλάθιεζε ζην έλα θχιιν ηνπ παξαζχξνπ. Σα ηδάκηα είλαη ελεξγεηαθά θαη 

θαηαζθεπάδνληαη κε λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο κφλσζεο. Μεγάιε 

εμέιημε έρεη ππάξμεη θαη ζηηο βαθέο ησλ παξαζχξσλ, φπνπ πιένλ απνηεινχληαη απφ 

ηξείο ζηξψζεηο πιηθνχ, ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα κνλψζνπλ ην μχιν απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (ήιηνο, βξνρή, πγξαζία). Οη βαθέο ζήκεξα εθαξκφδνληαη κε 

πηζηφιηα πςειήο πίεζεο, κε ηε ρξήζε ή κε ξνκπνηηθψλ βξαρίνλσλ θαη είλαη ζπρλά 

ειεθηξνζηαηηθέο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ελφο μχιηλνπ θνπθψκαηνο 'γεξκαληθνχ ηχπνπ', ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε απφ εκπνηηζκέλε κε θπηηθφ έιαην (θξακβέιαην) μπιεία ειιεληθήο 

καχξεο πεχθεο (Pinus nigra). 
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Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

1.1. Σο ξύλο ωρ ςλικό 
 

  Σν μχιν είλαη αλαλεψζηκν πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ ηε θχζε. Σν μχιν βξίζθεηαη  

ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηφηε πνπ απηφο εκθαλίζηεθε ζηε γε θαη ηνλ 

βνήζεζε αθάληαζηα ζηελ επηβίσζε θαη ηελ εμέιημή ηνπ.  

  Απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή  θαη ελ ζπλερεία ζηα αξραία ρξφληα δελ ππήξρε κέξα 

πνπ ν άλζξσπνο  λα κελ έρεη έξζεη ζε  επαθή κε ην μχιν. Απφ ην μχιν ν άλζξσπνο 

έθηηαμε ηελ πξψηε ηνπ θαηνηθία, ηα πξψηα εξγαιεία θαη ηα φπια ηνπ, επίζεο ηνπ 

παξείρε ζέξκαλζε , ηξνθή, πξνζηαζία θαη ακέηξεηα άιια πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί 

λα ζθεθηεί ην κπαιφ καο. Σν μχιν ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Όπσο 

πξναλαθέξακε ην μχιν είλαη έλα αλαλεψζηκν πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ ηε θχζε  θαη 

παξάγεη κεδεληθφ ελεξγεηαθφ απνηχπσκα. Απνηειεί πξντφλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα δέληξα θαη νπζηαζηηθά ην μχιν σο πξντφλ κέζσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θσηνζχλζεζεο απνηειεί κηα απνζεθεπκέλε κνξθή ειηαθήο 

ελέξγεηαο. Οη πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ μχινπ είλαη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO2) πνπ ηα  δέληξα παξαιακβάλνπλ απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη ην λεξφ κε 

ηα αλφξγαλα άιαηα πνπ απνξξνθνχλ απφ ην έδαθνο. Απφ άπνςε δνκήο ην μχιν είλαη 

έλα πιηθφ πνπ ζπγθξνηείηαη (δνκείηαη) απφ ηζηνχο μπισδψλ θπηηάξσλ. Απφ ρεκηθήο 

άπνςεο ην μχιν απνηειείηαη  απφ ηξείο πεξίπινθεο πνιπκεξείο ελψζεηο (δνκηθά 

ζπζηαηηθά), δει. ηελ θπηηαξίλε, ηε ιηγλίλε θαη ηηο εκηθπηηαξίλεο. Ωζηφζν, ζην μχιν 

ππάξρνπλ ζε κηθξφηεξε αλαινγία θαη άιιεο ελψζεηο (κε δνκηθά ζπζηαηηθά) πνπ 

νλνκάδνληαη εθρπιίζκαηα, πεθηηληθέο θαη αλφξγαλεο νπζίεο. 

  Σα βαζηθά  ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην μχιν είλαη ν άλζξαθαο ζε πνζνζηφ (48-50%), 

ην νμπγφλν (43-45%) θαη ην πδξνγφλν (6%). Μεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ μχινπ είλαη 

φηη απαληάηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη είλαη αλαλεψζηκε πξψηε χιε, δει., 

είλαη πιηθφ πνπ αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαη δελ εμαληιείηαη ζε αληίζεζε κε νξπθηέο 
πξψηεο χιεο (π.ρ. πεηξέιαην, κεηαιιεχκαηα, θιπ.) πνπ αξγά αιιά ζηαζεξά 

εμαληινχληαη.  

  Σν μχιν ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο θαχζηκε χιε. Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο μχινπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα σο θαχζηκε χιε. Η 

πνιχπινθεο ρεκηθέο ζπζηάζεηο θαη δνκή ηνπ μχινπ ην θαζηζηνχλ ηελ πνιπηηκφηεξε 

αλαλεψζηκε χιε απφ ηελ νπνία ν άλζξσπνο κπνξεί λα παξάγεη ζήκεξα πάλσ απφ δπν 

ρηιηάδεο πξντφληα κεηά απφ κεραληθή θαη ρεκηθή θαηεξγαζία. ε απηφλ ηνλ ηνκέα 

βνήζεζε ζεκαληηθά θαη ε επηζηήκε ηεο Σερλνινγίαο ηνπ Ξύινπ ε νπνία είλαη ζρεηηθά 

λέα εθαξκνζκέλε επηζηήκε πνπ κειεηάεη ην μχιν σο πξψηε χιε, δειαδή ηηο 

κεζφδνπο  παξαγσγήο δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ μχιν θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο κε εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηε δπλαηφηεηα λέσλ 

πξντφλησλ. 
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Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

Σα πξντφληα μχινπ δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο:  

Α)  εθείλα πνπ δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή δνκή ηνπ μχινπ, φπσο πξηζηή μπιεία, 

πάζζαινη, ζηχινη, μπιεία κεηαιιείσλ, μπιφθπιια, αληηθνιιεηή, επηθνιιεηή, 

κνξηνπιάθεο, θιπ. θαη 

Β)  εθείλα πνπ παξάγνληαη κεηά απφ κεραληθή ε ρεκηθή θαηεξγαζία θαη δελ 

δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή δνκή ηνπ μχινπ φπσο ραξηί, ηλνπιάθεο (MDF), θπηηαξίλε, 

ζχλζεηεο ίλεο, πιαζηηθά, λεχηη, ρξσζηηθέο νπζίεο, θιπ. 

  Γηα λα αμηνπνηεζεί πιήξεο ην μχιν σο πιηθφ πξέπεη πξψηα λα δηαζέηνπκε αθξηβή 

γλψζε ηεο δνκήο ηνπ. Βαζηθή είλαη ε δηάδνζε ηεο γλψζεο γηα ηε δνκή ηνπ μχινπ 

δηφηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο είλαη ε ππθλφηεηα,  ε 

πγξνζθνπηθφηεηα, νη κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ε αληζνηξνπία. Απηέο νη ηδηφηεηεο 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δέληξνπ, ηε ζέζε ηεο θνπήο ηνπ θνξκνχ, 

ηηο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο ηνκήο θαη ηα θπζηθά ζθάικαηα ηνπ μχινπ. 

  Αληζνηξνπία νλνκάδεηαη ε δηαθνξεηηθή αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ μχινπ ζηηο 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο (αμνληθά, εθαπηνκεληθά,  αθηηληθά) φηαλ ην μχιν απνξξνθά 

πγξαζία. Γηα ηε ζσζηή επηινγή ελφο είδνπο μπιείαο γηα κηα θαηαζθεπή πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε ηε δνκή ηνπ, ηελ αληζνηξνπία ηνπ θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ νπνία ην ζέινπκε. 

Δνκή μύινπ 

  Η γλψζε ηεο δνκήο εμεγεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ μχινπ σο πιηθφ, επηηξέπεη ηελ 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο γηα θάζε ρξήζε, θάλεη δπλαηή ηελ αλαγλψξηζε 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ηνπ μχινπ πνπ παξάγεηαη απφ ην 

δάζνο. Σν μχιν είλαη έλα θπζηθφ νξγαληθφ πιηθφ κε θπηηαξηθή  δνκή, απνηειείηαη 

απφ ίλεο ζσιελσηψλ θπηηάξσλ πνπ ζπλελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ιπγλίλε ζε δέζκεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ μύινπ 

  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μχινπ δηαηεξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  ηα καθξνζθνπηθά  

θαη ηα  κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Μαθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη εθείλα πνπ δηαθξίλνληαη κε γπκλφ κάηη  ε 

θαθφ πνπ κεγεζχλεη 10-15 θνξέο. Η εκθάληζε ησλ κηθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο ηνκήο απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε παξαηεξνχκελε 

επηθάλεηα. 

  ε  έλα  θνκκάηη μχινπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ρξψκα, ζηηιπλφηεηα, νζκή, γεχζε, πθή, ζρεδίαζε, βάξνο, ζθιεξφηεηα, εληεξηψλε, 

εγθάξδην - ζνκθφ μχιν, θινηφο, απμεηηθνί δαθηχιηνη, ζθάικαηα (ξφδνη, ξαγάδεο,  

ζηξεςνίληα θ.α.). 

Μηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαη εθείλα πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

κφλν κε ηε ρξήζε κηθξνζθνπίνπ. Αλ ηνπνζεηήζνπκε έλα θνκκάηη μχινπ ζην 

κηθξνζθφπην ζα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ηζηνχο, θπηηαξηθέο 

θνηιφηεηεο θπηηαξηθά ηνηρψκαηα, βνζξία, θάκβην. 
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Θδηόηεηεο μύινπ 

 Η γλψζε  ησλ ηδηνηήησλ ηνπ μχινπ φπσο θαη νπνηνδήπνηε άιινπ πιηθνχ φπσο 

(ράιπβαο, ζθπξφδεκα, θιπ.) είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ζσζηήο αμηνπνίεζήο ηνπ ζε 

δηάθνξα πξντφληα ηεο θαηαζθεπήο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ. 

 Ππθλόηεηα 

  Δίλαη κέηξν  ηεο κάδαο πνπ πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλν φγθν μχινπ θαη εθθξάδεηαη 

κε ηνλ ηχπν p=m/v. 

 Τγξνζθνπηθόηεηα 

        Δίλαη ε ηδηφηεηα ηνπ μχινπ λα πξνζιακβάλεη πγξαζία απφ ην πεξηβάιινλ. 

 Ρίθλσζε - Δηόγθσζε 

 Ρίθλσζε είλαη ε ειάηησζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ μχινπ φηαλ ε πγξαζία ηνπ 

ειαηηψλεηαη θάησ απφ ην ζεκείν  ηλνθφξνπ (ζρεηηθή πγξαζία <30%). Γηφγθσζε 

είλαη ε αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ μχινπ φηαλ ε πγξαζία απμάλεηαη κέρξη ην 

ζεκείν  ηλνθφξνπ. 

 Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

  Δίλαη ην κέηξν ηεο κεραληθήο αληνρήο ηνπ μχινπ, δειαδή ηεο αληηζηάζεσο ηνπ 

ζε εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ ηείλνπλ λα παξακνξθψζνπλ ηελ κάδα ηνπ.  

 Θεξκηθέο ηδηόηεηεο 

Η Θεξκφηεηα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ (πγξνζθνπηθφηεηα, ξίθλσζε-

δηφγθσζε, αθνπζηηθέο θαη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο θαη δηάξθεηα ηνπ μχινπ). 

 Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Δίλαη ε παξαγσγή ήρνπ κε άκεζε θξνχζε. 

 Ηιεθηξηθέο ηδηόηεηεο 

  Δίλαη ε αληίζηαζε ζηελ δίνδν ζπλερνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νη 

δηειεθηξηθέο ηδηφηεηεο θάησ απφ ηελ επίδξαζε ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 

πςειήο ζπρλφηεηαο. 

 Αιινίσζε μύινπ 

  Γηάθνξνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο  θπηηθνί ( βαθηήξηα, κχθεηεο) δσηθνί (έληνκα, 

ζαιαζζηλνί νξγαληζκνί) θιηκαηηθνί, κεραληθνί, ρεκηθνί θ.α., κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αιινίσζε ηεο εκθάληζεο ηεο δνκήο θαη ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ 

μχινπ. 
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Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα  

   Σν μχιν σο πιηθφ έρεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα έλαληη ησλ        

αληαγσληζηηθψλ ζε απηφ πιηθψλ, ηα νπνία αλαθέξνπκε παξαθάησ. 

 

   Πιενλεθηήκαηα 

1) Γνκηθφ πιηθφ αλαλεψζηκν απφ ηελ θχζε. 

2) Τςειέο αληνρέο ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ. 

3) Μεδεληθφ ελεξγεηαθφ απνηχπσκα, δελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ. 

4) Μεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ ,πθήο θαη ζρεδίαζεο. 

5) Καθφο αγσγφο  ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

6) Καιέο αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο. 

7) Καιέο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο. 

8) Αληνρή ζε δηαιχκαηα νμέσλ. 

9) ρεηηθά εχθνιε επεμεξγαζία κε κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

  Μεηνλεθηήκαηα 

1) Τγξνζθνπηθφηεηα εμαηηίαο ηεο νπνίαο νη δηαζηάζεηο κεηαβάιινληαη. 

2) Αληζφηξνπν πιηθφ (νη παξαπάλσ κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ δελ πξνθχπηνπλ 

νκνηφκνξθα). 

3) Κίλδπλνο πξνζβνιήο απφ κχθεηεο, έληνκα θ.α. 

4) Μεηαρξσκαηηζκνί  (ζε νξηζκέλα είδε μχινπ ). 

5) Καίγεηαη. 

6) Απαηηείηαη ζπρλή ζπληήξεζε. 

7) Γπζθνιία πηζηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε άιια πιηθά. 

 

 

Υξήζεηο μύινπ 

  Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ην μχιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί  θαη ζπλερίδεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ακέηξεηεο θαηαζθεπέο φπσο θαηνηθίεο, ππφζηεγα, ζθεπέο, 

ζθάιεο, θνπθψκαηα, ηαβάληα, παηψκαηα, γέθπξεο, ζθάθε, έπηπια, εξγαιεία, φπια, 

φξγαλα γπκλαζηηθήο, αμεζνπάξ έλδπζεο θαη άιιεο πνιιέο αθφκα θαηαζθεπέο (Δηθ. 

1). 
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Δικ. 1.  Δηάθνξεο θαηαζθεπέο από μύιν. 

   

Μηα πνιχ ζεκαληηθή θαη αμηνζεκείσηε ρξήζε ηνπ μχινπ είλαη ην μχιηλν θνχθσκα, 

ην νπνίν απνηειεί κηα θαηαζθεπή κε εμαηξεηηθέο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο, 

εληππσζηαθή ζρεδίαζε 'λεξψλ' μχινπ, αληνρή ζην ρξφλν (πεξίπνπ 40-60 ρξφληα) ζε 

ζρέζε κε θνπθψκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ άιια πιηθά (π.ρ. pvc - αινπκηλίνπ). 

Δπίζεο, ην μχιηλν θνχθσκα είλαη κηα νηθνινγηθή θαηαζθεπή πνπ ζπληειεί ζην λα κε 

ξππαίλεηαη ν πιαλήηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

Ξύιν Μαύξεο Πεύθεο  

  H καχξε πεχθε (Pinus nigra) είλαη δέλδξν ςειφ (20-45m) κε θφκε ππξακηδνεηδή 

κέρξη νκπξεινεηδή, κε θνξκφ επζπηελή, κε θιάδσζε θαηά θαλφλα ζπνλδπισηή θαη 

θινηφ αξρηθά γπαιηζηεξφ, ζηε ζπλέρεηα κε μεξφ θινηφ πνπ ζρίδεηαη βαζηά (Δηθ. 2). 

Γεκηνπξγεί βαζχ θαη έληνλν ξηδηθφ ζχζηεκα. 

 

 

 

Δικ. 2. Δέλδξν Μαύξεο πεύθεο (Pinus nigra) 

 

  Η καχξε πεχθε παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 'Δηζη 

δηαθξίλνπκε δηάθνξεο πνηθηιίεο ή θπιέο. Η καχξε πεχθε είλαη είδνο εκηζθηφθπην, ην 

πεξηζζφηεξν αλζεθηηθφ ζηε ζθηά είδνο ειιεληθήο πεχθεο, κεηά ηελ πεληαβέινλε θαη 

ςπρξφβην, ιηηνδίαηην, κε αληνρή ζηνπο αλέκνπο, κε ζρεηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ. ρεκαηίδεη δάζε ζηα βνπλά ηεο Ηπεηξσηηθήο Διιάδαο, ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ λεζηψλ Δχβνηαο, Θάζνπ, Μπηηιήλεο θαη άκνπ. 

   Η καχξε πεχθε εθκεηαιιεχεηαη θπξίσο γηα ην μχιν ηεο πνπ είλαη κέηξηα ζθιεξφ 

θαη κέηξηα βαξχ, κε ιηγφηεξε ξεηζίλη ζε ζρέζε κε ην μχιν άιισλ πεχθσλ, θαιήο 

πνηφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο, ζηελ επηπινπνητα, ζηελ 

λαππεγηθή, γηα ηλνπιάθεο, κνξηνπιάθεο, θαπιακάδεο, θφληξα πιαθέ, μπινπνιηφ, θ.ά. 

ε νξεηλέο πεξηνρέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ρψξνπο αλαςπρήο.  

  Σν μχιν ηεο καχξεο πεχθεο (Δηθ. 3) έρεη πνιχ θαιή δνκή, ην φςηκν μχιν είλαη 

έληνλν θαη ηα φξηα πξψηκνπ-φςηκνπ είλαη απφηνκα, έρεη ζρεηηθά κεγάινπο 

ξεηηλνθφξνπο αγσγνχο δηαθξίλνληαο κε γπκλφ κάηη, είλαη μχιν ειαθξχ σο κέηξην κε 

εηδηθφ βάξνο 0,46-0,80, κπνξνχκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε θαη βαξχ μχιν θαη κέηξην 

ζε ζθιεξφηεηα. Η μήξαλζε ηνπ είλαη εχθνιε είηε απηή είλαη θπζηθή είηε είλαη 

ηερλεηή, εκπνηίδεηαη κε εκπνηηζηηθέο νπζίεο πνιχ εχθνια (ην κφλν πξφβιεκα εδψ 

είλαη ηα πνζνζηά ξεηίλεο πνπ ππάξρνπλ ζην μχιν). Έρεη θαιή ζπκπεξηθνξά  ζηελ 
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θαηεξγαζία ρσξίο λα ακβιχλεη ηα  θνπηηθά  θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα μχιηλα ζπίηηα, 

ζθεπέο, πφξηεο, παξάζπξα, ζηχινη, έπηπια, θνπηηά, θπςέιεο, θιπ. 

 

 

Δικ. 3. Ξύιν καύξεο πεύθεο 
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1.2. Ππιζηή ξςλεία 
   

Η ζπγθνκηδή ηνπ μχινπ πεξηιακβάλεη ηελ πινηνκία ησλ δέληξσλ θαη ηελ 

κεηαηφπηζε ηνπο σο ηνλ θνληηλφηεξν δαζφδξνκν, φπνπ θνξηψλεηαη ζε θνξηεγά θαη 

κεηαθέξεηαη ζηα πξηζηήξηα. 

 Οη πινηνκίεο ζηα δάζε δε γίλνληαη απζαίξεηα, ππάξρνπλ θαλφλεο θαη πξφηππα απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ πηζηά νη 

πινηφκνη πξνηνχ πξνβνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο πινηνκίαο. Γηα παξάδεηγκα ε 

πνζφηεηα ηνπ μχινπ πνπ απνκαθξχλεηαη θάζε ρξφλν απφ έλα δάζνο πξέπεη λα είλαη 

ίζε κε ηελ ζπλνιηθή εηήζηα πξνζαχμεζε πνπ έιαβε ρψξα ζε φιν ην δάζνο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ζπλέρεηα ηεο παξαγσγήο, πνπ είλαη βαζηθή απαίηεζε ηεο 

επηζηήκεο ηεο δαζνπνλίαο. 

Δηαδηθαζία πξίζεο 

 Έλα πξηζηήξην απνηειείηαη απφ ηελ θνξκνπιαηεία, ην θπξίσο πξηζηήξην θαη ηελ 

πξηζηνπιαηεία. Όηαλ νη θνξκνί θηάζνπλ ζην πξηζηήξην ηνπνζεηνχληαη ζην πξψην 

κέξνο ηνπ πξηζηεξίνπ ηελ θνξκνπιαηεία (Δηθ.4). Η θνξκνπιαηεία είλαη έλαο 

εμσηεξηθφο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο πνπ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά νη θνξκνί 

κέρξη λα εηζαρζνχλ γηα πξηζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζήο ηνπο νη θνξκνί 

θαηαησλίδνληαη κε λεξφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπο πάλσ απφ ην ζεκείν 

ηλνθφξνπ (ζεκείν ηλνθφξνπ είλαη ε θαηάζηαζε εθείλε πνπ ην μχιν βξίζθεηαη ζε 

πγξαζία πάλσ απφ 30%). 

 

Δικ. 4.  Κνξκνπιαηεία 

ηε ζπλέρεηα νη θνξκνί νδεγνχληαη κε ηε βνήζεηα αιπζνκεηαθνξέσλ, θιάξθ θαη 

άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ζην θπξίσο πξηζηήξην (Δηθ.5), φπνπ εθεί κε ηε βνήζεηα 

κεγάισλ κεραλεκάησλ πξίζεο φπσο είλαη ην πνιππξίνλν, ην ηαηληνπξίνλν, ην 

δηζθνπξίνλν θαη ην πνιπδηζθνπξίνλν, νη θνξκνί θφβνληαη θαηά πιάηνο, πάρνο θαη 

κήθνο θαη δεκηνπξγνχληαη ηεηξαγσληζκέλεο πιάθεο μχινπ κε ζπγθεθξηκέλεο 
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δηαζηάζεηο (πξηζηή μπιεία) (Δηθ.6). Πξηλ ηελ πξηζηή θαη ζε φζα είδε είλαη εθηθηφ, 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθινίσζε. 

 

Δικ. 5. Μεηαθνξά θνξκώλ 

 

Δικ. 6. Δηαδηθαζία πξίζεο κε ηαηληνπξίνλν 

Απφ ηελ πξίζε παξάγνληαη δηάθνξα ππνιείκκαηα (Δηθ. 7), ηα νπνία είηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ θαχζεο, είηε γηα παξαγσγή άιισλ 

πξντφλησλ (κνξηνζαλίδεο, MDF, πέιιεηο, θιπ.) 

 

Δικ. 7. Τπνιείκκαηα πξίζεο 
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Δπίζεο, ππάξρνπλ αξθεηνί θνξκνί νξηζκέλσλ εηδψλ μχινπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

θσλνθφξσλ φπσο είλαη ην Έιαην θαη θάπνηα είδε Πεχθεο, πνπ έρνπλ κεγάια κήθε 

θαη ηεξνχλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή θνξκφζπηησλ (Δηθ. 8). 

 

Δικ. 8.  Κνξκόζπηην. 

    Η πξηζηή μπιεία πνπ εμάγεηαη απφ ην θπξίσο πξηζηήξην νδεγείηαη ζηα μεξαληήξηα 

(εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρψξνη πνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ κεηψλεηαη ε πγξαζία ηνπ μχινπ θαη θαηαιήγεη ζε έλα 

επηζπκεηφ επίπεδν γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε). Η επηζπκεηή απηή πγξαζία θπκαίλεηαη 

απφ 8-10% γηα θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη 12-

15% γηα θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

    Η μήξαλζε ηνπ μχινπ επηηπγράλεηαη κε δπν ηξφπνπο. Ο έλαο είλαη ε θπζηθή 

μήξαλζε, δειαδή ηα πξηζηά ζηνηβάδνληαη ζε ληάλεο κε δηαρσξηζηηθνχο πήρεο 

αλάκεζα ηνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ κεηψλεηαη ε πγξαζία ηνπο (Δηθ. 9). Δπεηδή απηφ είλαη πνιχ ρξνλνβφξν 

εθαξκφδεηαη ε ηερλεηή μήξαλζε φπνπ ηα πξηζηά ζηνηβάδνληαη πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

κέζα ζε εηδηθνχο θιίβαλνπο ηα ιεγφκελα μεξαληήξηα φπνπ εθεί ν άλζξσπνο θαζνξίδεη 

ηε ζρεηηθή πγξαζία θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα απηφκαηα (Δηθ. 10). Ο δεχηεξνο 

ηξφπνο είλαη θαιχηεξνο θαη πην γξήγνξνο αιιά απαηηεί εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη δαπαλά κεγάια πνζά ελέξγεηαο. 
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Δικ. 9.  Υώξνο θπζηθήο μήξαλζεο μπιείαο. 

 

Δικ. 10.  Θάιακνο ηερλεηήο μήξαλζεο 

 

   Μεηά ηελ μήξαλζε (θπζηθή ή ηερλεηή) θαη εθφζνλ ηα πξηζηά έρνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πγξαζία, απνζεθεχνληαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξηζηεξίνπ ηελ 

πξηζηνπιαηεία. Η πξηζηνπιαηεία απνηειείηαη απφ ζηεγαζκέλνπο ή εκηζηεγαζκέλνπο 

ρψξνπο (Δηθ. 11) θαη εθεί ηνπνζεηείηαη ζε ζηνηβάδεο (ληάλεο) ε πξηζηή μπιεία κέρξη 

λα δηαηεζεί ζην εκπφξην. 

 

Δικ. 11.  Πξηζηνπιαηεία 

   Οξηζκέλα είδε πξηζηήο μπιείαο (θπξίσο θσλνθφξσλ) πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εμσηεξηθέο θαηαζθεπέο πξηλ θχγνπλ απφ ην πξηζηήξην πεξλνχλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

εκπνηηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα πξηζηά ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο ζαιάκνπο 

θπιηλδξηθήο δηαηνκήο γεκάηνη κε ην θαηάιιειν εκπνηηζηεθφ πγξφ φπνπ κε ηελ 

εθαξκνγή πςειήο πίεζεο θαη θελνχ, δηνρεηεχεηαη ην εκπνηηζηηθφ πγξφ ζηε κάδα ηνπ 

μχινπ. Ο εκπνηηζκφο απμάλεη ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ μχινπ ζε εμσηεξηθέο ρξήζεηο. 

 Είδε θαη δηαζηάζεηο πξηζηήο μπιείαο 

  ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ πξνδηάγξαθεο πνπ λα θαζνξίδνπλ νξηζκέλεο δηαζηάζεηο 

πξηζηψλ αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ηειηθή ηνπο ρξήζε. Η παξαγφκελε εγρψξηα 

πξηζηή μπιεία πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαλάισζεο, νη νπνίεο ζε φηη 



18 

Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

αθνξά ηηο δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηα ειιεληθά πξηζηήξηα 

παξάγνληαη ηα αθφινπζα πξντφληα πξηζηήο δνκηθήο μπιείαο, δει. μπιείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε ζε δνκηθέο θαηαζθεπέο (ζηέγεο, παηψκαηα, μπιφηππνη, πέξγνιεο, 

πφξηεο, παξάζπξα θ.ιπ.) 

 Η πειεθεηή μπιεία (ηεηξαγσληζκέλε ζηξνγγπιή) απνηειείηαη απφ πνιχ ιεπηά 

θνξκίδηα  (ιαηάθηα) δηαηνκήο κέρξη 10 ρ 10 θαη κήθνπο κέρξη 6m (Δηθ. 12). 

 

              Δικ. 12.  Λαηάθηα πεύθεο 

 Η πειεθεηή μπιεία απφ ιεπηή  ζηξνγγχιε μπιεία δηαηνκήο κέρξη 25 ρ 25 θαη 

κήθνπο κέρξη 12m  γλσζηή σο ‘ηξάβα’ (Δηθ. 13). 

 

            

  Δικ. 13.  Πειεθεηή μπιεία. 

 

 αλίδηα ηάβιεο πάρνπο 24mm θαη κήθνπο 2-6m (Δηθ. 14). 

          

                                                         Δικ. 14. Σάβιεο πεύθεο. 

 Λεπηά ζαλίδηα κηζφηαβιεο πάρνπο απφ 16-18mm θαη κήθνπο 2-6m (Δηθ.15). 
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Δικ. 15.  Μηζόηαβιεο 

 θνπξέηα (πνιχ ιεπηά ζαλίδηα) πάρνπο 12mm (Δηθ. 16). 

 

Δικ. 16.  θνπξέηα. 

 Καδξφληα κε δηαηνκέο (3-8) ρ (3-8)cm ζε κεγάιε πνηθηιία ζπλδπαζκψλ κε 

επηθξαηέζηεξνπο 3 ρ 4, 4 ρ 4, 5 ρ 5, 5 ρ 7, 6 ρ 6, 6 ρ 8, 8 ρ 8 θαη κήθε 2-6m 

(Δηθ. 17). 

 

Δικ. 17.  Καδξόληα ειάηεο. 

 Μαδέξηα πάρνπο 5cm πιάηνπο 20 – 30cm θαη κήθνπο 3-6m (Δηθ. 18). 

 

Δικ. 18. Μαδέξηα ειάηεο. 
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 Γνθνί ζε πνηθηιία δηαηνκψλ αλάινγα κε ην άλνηγκα ησλ θαηαζθεπψλ, φπσο 7 

ρ 12, 8 ρ 14, 8 ρ 15, 9 ρ 18, 10 ρ 20, 12 ρ 22cm θαη κήθε απφ 3-15m (Δηθ. 19). 

 

Δικ. 19. Δνθνί Πεύθεο. 

 Κνιψλεο (νξζνζηάηεο) δηαηνκήο 10 ρ 10cm , 12 ρ 12cm, 14 ρ 14cm θαη κήθε 

απφ 3-7m. 

   

Σα είδε μχινπ πνπ θαηεξγάδνληαη ζηελ Διιάδα γηα παξαγσγή πξηζηήο δνκηθήο 

μπιείαο είλαη. 

 Η θεθαιιεληαθή ειαηή 

 Η καχξε πεχθε 

 Η δαζηθή πεχθε 

 Η εξπζξειάηε ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

 Η θαζηαληά ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

 Σν θππαξίζζη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο 

 Η ιεχθε 

 

   ηελ ειιεληθή αγνξά εηζάγνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο μπιείαο δνκηθέο εθαξκνγέο. 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ ν θάζε εηζαγσγέαο εηζάγεη δνκηθή μπιεία απφ νπνία 

ρψξα επηζπκεί θαη αλάινγα κε ηα πξντφληα πνπ δεηάεη ε αγνξά, ρσξίο λα ειέγρεηε ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ είδνπο μχινπ θαη ηεο πνηφηεηαο. Έηζη ππάξρεη ζηελ ειιεληθή 

αγνξά πειεθεηή μπιεία εξπζξειάηεο ζε κηθξέο δηαηνκέο απφ αλψξηκν μχιν (μχιν κε 

ηππηθήο δνκήο) αθαηάιιειν γηα θαηαζθεπή ζηεγψλ θαη μπιφηππσλ, ην νπνίν ζηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο δε βξίζθεη ηέηνηεο εθαξκνγέο. 

  Σα πιαηχθπιια δηακνξθψλνληαη ζε κηα πιεζψξα δηαζηάζεσλ,  ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο ζηελ επηπινπνηία, π.ρ. ε νμπά παξάγεηε κε ειάρηζην χςνο 0,40m, ειάρηζην 

πιάηνο 11cm, θαη πάρνο 25-90mm. 
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  ηελ Διιάδα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξηζηήο μπιείαο εηζάγεηαη απφ δηάθνξεο 

ρψξεο. Η εηζαγφκελε πεχθε έρεη θπξίσο ηα αθφινπζα κεγέζε, πάρνο 8, 19, 38, 44, 50, 

63, 75mm, πιάηνο 75, 125, 150 θαη 175mm θαη κήθνο 1,8 έσο 6,3m αλά 30cm. Η 

εηζαγφκελε μπιεία εξπζξειάηεο έρεη θπξίσο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εγρψξηαο μπιείαο 

θσλνθφξσλ.
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1.3. Δπικολληηό ξύλο 
 

    χλζεην ή επηθνιιεηφ μχιν νλνκάδεηαη ην μχιν πνπ παξάγεηαη κε ηελ ζπγθφιιεζε 

δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεσλ μχινπ, κε ηηο ίλεο παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο (Δηθ. 20). Οη 

ζηξψζεηο ηνπ μχινπ κπνξεί λα πνηθίινπλ σο πξνο ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ην κέγεζνο ην 

ζρήκα θαη ην πάρνο. Πεξηζζφηεξα γηα ην επηθνιήην μχιν ζα αλαθέξνπκε ζην 

επφκελν θεθάιαην. 

 

 

 

Δικ. 20.  Επηθνιιεηό μύιν. 

   Η επηθνιιεηή μπιεία εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ηνλ 16
ν
 αηψλα γηα θαηαζθεπή 

ηνμνηψλ θνξέσλ κε κεγάια αλνίγκαηα πνπ ζπλαξκνινγήζεθαλ κε κεηαιιηθνχο 

ζθηθηήξεο. ηε Γεξκαλία έγηλε γηα πξψηε θφξα κε ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο ην 1906 ε 

ζπγθφιιεζε θαη αξγφηεξα ζηελ Διβεηία θαη ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο αιιά ε 

παξαγσγή θεξφλησλ ζηνηρείσλ κεγάιεο έθηαζεο άξρηζε ζηηο Η.Π.Α. ιίγν πξηλ απφ 

ηνλ 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν 1935  θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ, ζε ζρεκαηηζκφ κε ηελ 

εκθάληζε ησλ ζπλζεηηθψλ ξεηηλψλ. Δθείλε ηελ πεξίνδν θαη αξγφηεξα 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηέηνηα ζηνηρεηά πνιιά θηίξηα, φπσο γπκλαζηήξηα, εθθιεζηέο, 

ζέαηξα, ππφζηεγα αεξνπιάλσλ  θ.α., αιιά θαη θαηαζθεπέο γηα πνιεκηθέο αλάγθεο, 

φπσο λαξθαιηεπηηθά πινία, έιηθεο ειηθνπηέξσλ θαη αεξνπιάλσλ θ.α. ήκεξα, 

επηθνιιεηά πξντφληα γηα πνηθίιεο ρξήζεηο παξάγνληαη βηνκεραληθά ζε πνιιέο ρψξεο 

(Δηθ. 21). 
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Δικ. 21. Οξνθή απφ επηθνιιεηή μπιεία 

Πξώηεο ύιεο 

  Οη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ παξαγσγή επηθνιιεηψλ θαηαζθεπψλ 

είλαη ην είδνο, ε πνηφηεηα, νη δηαζηάζεηο, ε πγξαζία θαη ν ηξφπνο θαηεξγαζίαο ηνπ 

μχινπ. Σα είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο 

θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαηαζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα γηα αζιεηηθά είδε 

ρξεζηκνπνηείηε θξάμνο, γηα θνληάθηα φπισλ θαξπδηά, γηα θέξνληα ζηνηρεηά ειάηε, 

εξπζξειάηε,  ςεπδνηζνχγθα, ιάξηθα, δαζηθή πεχθε, δξπο, θηειηά, καφλη θαη ηηθ, αιιά 

ε επηινγή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά ηα είδε. Θεσξεηηθά νπνηνδήπνηε είδνο ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζαξκφδεηαη ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηο θαηαζθεπήο. ηελ πεξίπησζε απηή επηιέγνληαη είδε 

κε φκνηα ζπκπεξηθνξά ζε ξίθλσζε-δηφγθσζε. Αιιά θαη γηα έλα νξηζκέλν είδνο ε 

ηδηφηεηα απηή έρεη ζεκαζία κε ηελ έλνηα φηη δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ. πλδπαζκφο μπινηεκαρίσλ κε εθαπηνκεληθή θαη αθηηληθή 

δηάηαμε δαθηπιίσλ δελ ζπλίζηαληαη αλ ε θαηαζθεπή ζα είλαη εθηηζέκελε ζε 

κεηαβνιέο πγξαζίαο.  

Σξόπνο θαηαζθεπήο  

   Η γεληθή αλάγθε γηα ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο μπιείαο κεγάισλ ζρεηηθά δηαζηάζεσλ 

κε θαιέο κεραληθέο αληνρέο θαη δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα  νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία 

επηθνιιεηνχ μχινπ. Σν επηθνιιεηφ ή ζχλζεην μχιν παξάγεηαη κε ηελ ζπγθφιιεζε 

δπν ή πεξηζζνηέξσλ ζηξψζεσλ μχινπ κε ηηο ίλεο πξαθηηθά παξάιιειεο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα χπαξμεο κεγάινπ κήθνπο ζε ζρέζε κε ην πάρνο 

θαη ην πιάηνο κε ηηο ίλεο παξάιιεια κε ην κήθνο. 

 Ξήξαλζε θαη δηαινγή  

   Η πνηφηεηα ηνπ μχινπ θαζνξίδεηαη απφ ειαηηψκαηα θαη απμεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ επεξεάδνπλ ηε κεραληθή αληνρή ηνπ επηθνιιεηνχ μχινπ φπσο θαη ζην ζπκπαγέο 

μχιν. Μεξηθά ζθάικαηα φκσο φπσο νη ξφδνη θαη νη ξεηηλνζχιαθεο έρνπλ θαθή 

επίδξαζε ζηε ζπγθφιιεζε. Γηα θαηαζθεπέο κε κεγάιε θάκςε ρξεηάδεηαη επζχηλν 

μχιν, ρσξίο ζεκαληηθά ειαηηψκαηα θαη ην εγθάξδην μχιν είλαη πξνηηκφηεξν γηα 

θαηαζθεπέο εθηεζεηκέλεο ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η μήξαλζε ηνπ μχινπ είλαη 
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πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη ηερλεηά κε δηάθνξα κεραλήκαηα. Η πγξαζία ηνπ μχινπ δελ 

πξέπεη λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ πέξαλ ηνπ 3% κε 5%. Σν μχιν 

φηαλ είλαη έηνηκν λα θνιιεζεί δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ δεζηφ (κφιηο έρεη βγεη απφ ηελ 

μήξαλζε) αιιά νχηε θαη πνιχ ςπρξφ (απνζεθεπκέλν ηνλ ρεηκψλα ζε ρψξνπο πνπ δελ 

ζεξκαίλνληαη), δηφηη επεξεάδεηαη δπζκελψο ε ζπγθφιιεζε (Δηθ. 22). 

.  

Δικ. 22.  Ξεξαληήξην  

 Κνπή θαη πιάληζκα  

   Η θνπή γίλεηαη ζε ζαλίδεο κηθξνχ πάρνπο εμαξηεκέλνπ απφ ηελ επηζπκεηή ηειηθή 

κνξθή ησλ ζηνηρείσλ. Οη ζαλίδεο εμεηάδνληαη εθ λένπ απφ εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο θαη 

θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο πνηφηεηαο. Οη θαιχηεξεο πξννξίδνληαη γηα ηηο 

εμσηεξηθέο πιεπξέο, φπνπ νη θακπηηθέο ηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο. ην νιφζσκν μχιν 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Η θαξδηά ηνπ δέλδξνπ έρεη κεγαιχηεξε αληνρή απφ ηελ 

πεξίκεηξν κε απνηέιεζκα ε δηαηνκή λα παξνπζηάδεηαη εμαζζελεκέλε αθξηβψο ζηελ 

πεξηνρή πνπ εμαζθνχληαη νη κεγαιχηεξεο ηάζεηο. Η μπιεία πξηλ ηε ζπγθφιιεζε ζα 

πξέπεη λα πιαληζηεί κε ξακπνηέδα (Δηθ. 23). 

 

Δικ. 23. Μεράλεκα πιάληζεο (ξακπνηέδα) 
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Σξόπνο ζύλδεζεο 

   Οη ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηα πξηζηά θαηά κήθνο, πιάηνο ή πάρνο είλαη 

αξθεηνί. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηξφπνο είλαη ε ζχλδεζε κε παηνχξα, ζχλδεζε κε 

γθηληζηά, θάζεηε ζχλδεζε, ζχλδεζε κε θάιηζν (45
Ο
), ζχλδεζε κε ρειηδνλννπξά, 

ζχλδεζε κηζνραξαθηνχ κε κφξζν, ζχλδεζε κε θξπθή γθηληζνπίρε, ζχλδεζε κε 

θαβίιηεο, ζχλδεζε κε κπηζθφην, ζχλδεζε ησλ άθξσλ κε δαθηπινεηδή κνξθή (Finger 

joint). Ο ηειεπηαίνο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξάγσγε επηθνιιεηνχ μχινπ ζηεο δνκηθέο θαηαζθεπέο (Δηθ. 24). 

 

Δικ. 24. Δηάθνξνη ηξόπνη θαηά κήθνο ζύλδεζεο μύινπ. 

   Αξθεηνί ηξφπνη ζχλδεζεο θαηά κήθνο πξηζηψλ ηεκαρίσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί, 

εθαξκνζηεί θαη απνξξηθηεί εμαηηίαο  είηε ηεο δπζθνιίαο δεκηνπξγίαο θαη 

ζπγθφιιεζήο ηνπο, είηε δηφηη παξνπζίαζαλ ρακειέο κεραληθέο αληνρέο. Η κνξθή ησλ 

δαθηχισλ ζηεο ζπλδέζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα είλαη θεθιηκέλε ή απιή. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθνιιεκέλνπ μχινπ ηα δφληηα κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζηελ άλσ ε ζηελ πιατλή επηθάλεηα ε ζε θεθιηκέλν επίπεδν. Σν κέγεζνο 

ησλ δαθηχισλ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί πνηθίιεη απφ 3 έσο 80mm. Γάθηπινη κε κήθνο 3 

έσο 7mm ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα επηθνιιεηή μπιεία πνπ ζα θαηεξγαζηεί ζηελ 

επηπινπνηία ελψ δάθηπινη κε κήθνο 7,4 κέρξη 80mm έρνπλ θαιχηεξε γεσκεηξία θαη 

αληνρή ζε εθειθπζκφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζχλδεζεο επηθνιιεηψλ  πνπ 

πξννξίδνληαη γηα δνκηθέο θαηαζθεπέο (Δηθ.24). ήκεξα ζε βηνκεραληθή  παξαγσγή ην 

κήθνο ησλ δαθηχισλ θηάλεη ζπλήζσο κέρξη ηα 20mm.  

 

Δικ. 25.  Δαθηπινεηδήο ζύλδεζε (Finger joint). 
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Οη ηξεηο βαζηθνί ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηερλνινγία 

θαηαζθεπήο ηεο θαηακήθνο ζπγθνιιεκέλεο μπιείαο κε δαθηπιηνεηδή κνξθή θαη 

επεξεάδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο είλαη νη εμήο: 

α) Δίδορ ηος ξύλος 

   Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μχινπ απνηεινχλ ε δνκή ηνπ (πξψηκν, φςηκν, αλψξηκν 

μχιν, ειαηηψκαηα δνκήο), ε ππθλφηεηα θαη ε πεξηερνκέλε πγξαζία. Η ππθλφηεηα 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζπγθφιιεζε. Η πγξαζία ηε ζηηγκή ηεο ζπγθφιιεζεο 

δελ ζπληζηάηε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 15%, ελψ κεηαμχ γεηηνληθψλ ζηξψζεσλ δελ 

πξέπεη λα δηαθέξεη πάλσ απφ 3%. Η θαηάιιειε πεξηερφκελε πγξαζία ηνπ μχινπ φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ςπρξή ζπγθφιιεζε είλαη 8-12%. 

β) Η ζςγκολληηική οςζία 

   Σν είδνο θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζπγθνιιεκέλεο μπιείαο 

γ) Μοπθολογία ηηρ παπαγόμενηρ εγκοπήρ (πποθίλ) 

   Η κνξθνινγία ηεο παξαγφκελεο εγθνπήο πεξηγξάθεηαη απφ ηα εμήο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαθηχισλ: ην κήθνο, ην βήκα, ην πάρνο ηεο θνξπθήο θαη ηε 

γσληά. Απφ απηά ην πάρνο ηνπ δαθηχινπ ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 

φζσλ αθνξά ηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηεο ηνκήο.  

 

Επάιεηςε κε θόιια     

Η πξνεηνηκαζία ηεο θφιιαο πξνυπνζέηεη μερσξηζηφ εξγαζηεξηαθφ ρψξν, εμνπιηζκφ 

κε κεραλήκαηα δπγίζεσο, δνθηκψλ, κεηξήζεσλ αλαινγηψλ, αληνρήο θιπ. Η επάιεηςε 

κε θφιια γίλεηαη ζε εηδηθέο κεραλέο φπνπ νη ζαλίδεο εηζέξρνληαη αθνχ πξψηα 

θαζαξηζηνχλ πξνζεθηηθά. Με θαηάιιειε ξχζκηζε επηηπγράλεηαη ηζφπαρν ζηξψκα 

θφιιαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε ζπγθφιιεζε ε 

επηθάλεηα ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα είλαη επηθαιπκκέλε κε κηα ιεπηή ζηξψζε πνπ λα 

απνηειείηαη απφ έλα κφξην θφιιαο. Η επάιεηςε επηηπγράλεηαη κε δηάθνξα κέζα φπσο 

κε πηλέιν, κε ξφιν, κε ζπάηνπια, κε ςεθαζκφ θαη κε εηδηθά κεραλήκαηα επάιεηςεο 

θφιιαο (Δηθ. 27). 
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Δικ. 27. ύζηεκα απηόκαηεο επάιεηςεο θόιιαο. 

 

 Άζθεζε πίεζεο (πξεζάξηζκα) 

Η άζθεζε πίεζεο επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα κεραλεκάησλ πνπ εθαξκφδνπλ 

κεραληθή πίεζε (πξέζεο) πάλσ ζηα θαηεξγαδφκελα ζηνηρεία αλάινγα κε ηνλ ηχπν, γηα 

ζχζθημε - ζπγθφιιεζε ζπλδέζκσλ, κνληάξηζκα επίπισλ, επέλδπζε επηθαλεηψλ, 

παξαγσγή πξντφλησλ μχινπ (επηθνιιεηφ μχιν, αληηθνιιεηά, κνξηνζαλίδεο, OSB, 

MDF, θιπ.). 

Γηα ηελ θαηαζθεπή επηθνιιεηνχ μχινπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεξκέο πδξαπιηθέο 

πξέζεο, ςπρξέο πδξαπιηθέο πξέζεο (Δηθ. 28) θαη πξέζεο πιεπξηθήο ζπγθφιιεζεο κε 

κεγάιε επηθάλεηα ζπγθφιιεζεο. Σα ππφ ζπγθφιιεζε μπινηεκάρηα πξηζηψλ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο έηζη ψζηε ην πξντφλ κεηά ηελ θαηάιιειε ζπκπίεζε λα έρεη 

ηηο ηειηθέο  δηαζηάζεηο. 

 

Δικ. 28. Μνλώξνθε ςπρξή πδξαπιηθή πξέζα γηα επηθνιιεηή μπιεία 
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Σειηθέο εξγαζίεο 

Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πίεζεο ηα ζπγθνιιεκέλα ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη γηα 

κεξηθέο κέξεο ζε ρψξνπο κε ζηαζεξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Καηά ηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, ν θνξέαο απφ ζχλζεην μχιν, πιαλίδεηαη απφ ηηο δχν κεξηέο 

ζε εηδηθέο πιαληζηηθέο κεραλέο θαη δηακνξθψλνληαη νη γσλίεο ηνπ, θάιηζν ε 

ζηξφγγπιν αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη (Δηθ.30). 

 

Δικ. 30. Επηθνιιεηό μύιν γηα μπιόζπηηα 

 

 Θδηόηεηεο επηθνιιεηήο μπιείαο 

Η επηθνιιεηή μπιεία έρεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ καζίθ μχινπ. Η 

επηθνιιεηή μπιεία κπνξεί λα παξαρζεί ζε δηαζηάζεηο θαη κεγέζε πνπ δελ κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ απφ καζίθ μχιν. Απηφ δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ζρεδίαζε. Άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ε επηθνιιεηή μπιεία κπνξεί λα παξαρζεί απφ 

ζηνηρεία κηθξψλ δηαζηάζεσλ. Μηα ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηνπ επηθνιιεηνχ μχινπ είλαη 

φηη έρεη βειηησκέλε κεραληθή αληνρή, γηαηί ε μήξαλζε ηνπ είλαη πην εχθνιε νπφηε 

απνθεχγνπκε ηελ δεκηνπξγία ειαηησκάησλ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ 

ζέζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε αληνρή. Δπηπιένλ, ε δηάξθεηα δσήο κεγαιψλεη 

γηαηί ππάξρεη δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ εκπνηηζκνχ νπφηε δελ ππάξρεη εχθνιε 

πξνζβνιή κπθήησλ. Μηα ηειεπηαία ηδηφηεηα είλαη φηη ηα ζηνηρεηά κεγάινπ πάρνπο 

παξνπζηάδνπλ αληνρή ζηε θσηηά.  

Σν επηθνιιεηφ μχιν φκσο έρεη κεξηθά κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα κεγαιχηεξν 

θφζηνο απφ ηελ πξηζηή μπιεία ιφγν επηπιέσλ θαηεξγαζίαο πνπ δαπαλά κεγάια πνζά 

ελέξγεηαο, αθφκε ε αληνρή ηνπ επηθνιιεηνχ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ επηηπρείο 

ζπγθφιιεζε θαη γη’ απηφ απαηηεί εηδηθά κεραλήκαηα θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

ηέινο κεγάια θακπχια ζηνηρεηά δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ κεηαθνξά. 

 Εθαξκνγέο ζε δνκηθέο θαηαζθεπέο -  ρξήζεηο 

   Σν επηθνιιεηφ μχιν θακππισκέλν ή κε κε ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, θαηάιιειε 

πγξαζία, θαηάιιειν είδνο μχινπ, θαηάιιειν είδνο θφιιαο, θαηάιιειν είδνο 

ζχλδεζεο θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη ρξεζηκνπνηείηαη 
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ζε εηδηθά δάπεδα εξγνζηαζίσλ, γεπέδσλ, θνιπκβεηήξησλ, γέθπξεο (Δηθ. 31), ζηέγεο, 

θεξθίδεο, θνπθψκαηα (Δηθ. 32), πεξηθξάμεηο, ζθάιεο, θηφζθηα, έπηπια, πάγθνπο 

θνπδίλαο θαη ηέινο θέξνληα ζηνηρεία κηθξψλ ή κεγάισλ θηεξίσλ θαη ζθειεηνχο 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ ζπηηηψλ (Δηθ. 33).  

 

Δικ. 31.  Γέθπξα από επηθνιιεηό μύιν. 

 

 

Δικ. 32.  Επηθνιιεηή μπιεία θνπθσκάησλ. 
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Δικ. 33.  Κνιπκβεηήξην. 

Δηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εκπόξην 

   Η επηθνιιεηή μπιεία πνπ πξννξίδεηαη γηα δνκηθέο θαηαζθεπέο  ε νπνία ππάξρεη ζην 

εκπφξην είλαη απφ είδε θσλνθφξσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ καχξε ή ζνπεδηθή 

Πεχθε θαη Έιαην θαη πσιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ (Πηλ.1) 

Πίνακαρ 1. Δηαζηάζεηο επηθνιιεηήο μπιείαο γηα δνκηθέο θαηαζθεπέο. 

ΔΙΓΟ ΞΤΛΟΤ ΓΙΑΣΟΜΗ (mm) ΜΗΚΟ (m) 

 

 

 

Πεχθε & Διάηε 

 

 

 

 

60x120  

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

10 

12 

13,5 

70x140 

80x130 

80x140 

80x160 

80x180 

80x220 

90x90 

90x126 

90x150 

80x210 

100x100 

100x140 

115x115 

120x120 

150x150 

             

 Σηκέο επηθνιιεηήο μπιείαο 

Οη ηηκέο ηεο επηθνιιεηήο μπιείαο γηα δνκηθέο θαηαζθεπέο  πνπ ππάξρεη ζην εκπφξην  

δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηηο ηηκέο ηεο πξηζηήο μπιείαο αλά θπβηθφ κέηξν. 

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη αχμεζε πεξίπνπ 25% (Πίλ. 2). 

 



31 

Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

Πίνακαρ 2. ύγθξηζε ηηκώλ επηθνιιεηήο θαη πξηζηήο μπιείαο 

ΔΙΓΟ ΣΙΜΔ / m
3
 

Πξηζηή μπιεία ειάηεο 400-500 

Δπηθνιιεηή μπιεία ειάηεο 650 

Πξηζηή μπιεία πεχθεο 500-550 

Δπηθνιιεηή μπιεία πεχθεο 700-750 

 

Οη ηηκέο αιιάδνπλ φηαλ ηα κήθε ησλ επηθνιιεηψλ πξηζηψλ απμάλνληαη θαηά πνιχ 

απφ ηα ζπλήζε κήθε. Δπίζεο, ππάξρεη ζην εκπφξην επηθνιιεηή μπιεία ειάηεο θαη 

Πεχθεο εκπνηηζκέλε κε άιαηα (ζπλήζσο βνξηθά άιαηα) ή θαη κε έιαηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο μπιείαο απηήο είλαη ην πξάζηλν ρξψκα πνπ ηελ μερσξίδεη θαη 

δείρλεη φηη έρεη εκπνηηζηεί. 

 

 Επηθνιιεηή μπιεία θνπθσκάησλ (ηξηθνιιεηή μπιεία) 

   Σν επηθνιιεηφ μχιν γηα θαηαζθεπέο θνπθσκάησλ απνηειείηαη απφ 3 ζηξψζεηο 

ηεκαρίσλ μχινπ (ηξηθνιιεηφ μχιν) κε αληίζεηα ζηξακκέλνπο ηνπο δαθηπιίνπο (Δηθ. 

33). Η αλάγθε γηα θαηαζθεπή θνπθσκάησλ αξίζηεο πνηφηεηαο κε κεησκέλε ξίθλσζε 

θαη δηφγθσζε θαη θαιή δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα θαη παξάιιεια νη θαιέο ηδηφηεηεο 

ηεο επηθνιιεηήο μπιείαο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηξηθνιιεηήο μπιείαο 

θνπθσκάησλ.  

 

 

Δικ. 34. Δηάηαμε ζηξώζεσλ ηξηθνιιεηνύ μύινπ 

  Σα είδε μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξηθoιεηψλ γηα θνπθψκαηα 

είλαη ην έιαην,  ην ζνπεδηθφ πεχθν, ε θφθθηλε δξπο, ε θαζηαληά, ην θφθθηλν meranti, 

ην niagon, θαη ην iroko. 

   ηελ ειιεληθή αγνξά ηα ηξηθνιεηά ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηνκέο θαη κήθε 

ζε κνξθή κπάξαο. Η μήξαλζε πνπ έρνπλ ππνζηεί είλαη πεξίπνπ ζην 10-13% 

(θαηάιιειε πγξαζία γηα θνπθψκαηα) θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη εηζαγφκελα 
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θαη είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001, 2000. ηνλ παξαθάησ Πίλ. 3, 

παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηξηθνιιεηήο μπιείαο γηα θνπθψκαηα πνπ θπθινθνξεί 

ζην εκπφξην. 

Πίνακαρ 3.  Δηαζηάζεηο ηξηθνιιεηήο μπιείαο γηα θνπθώκαηα. 

 

ΔΙΓΟ 

ΞΤΛΟΤ 

 

ΓΙΑΣΟΜΔ (mm) 

 

ΜΗΚΗ 

Πεχθν 86 x 62 86 x 72 115 x 72 145 x 72  

 

ΑΠΟ 0,6-6m ΑΝΑ 

10cm 

Έιαην 86 x 62 86 x 72 115 x 72 145 x 72 

Κφθθηλε Γξχο 86 x 62 86 x 72 115 x 72 145 x 72 

Meranti 86 x 62 86 x 72 115 x 72 145 x 72 

Niagon 86 x 62 86 x 72 115 x 72 145 x 72 

Iroko 86 x 62 86 x 72 115 x 72 145 x 72 

 

   Οη ηηκέο ηεο ηξηθνιιεηήο μπιείαο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο μχινπ, ηελ πνηφηεηα 

ηνπ, ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ην αλ θέξεη ηελ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε. ηνλ Πίλ. 4 

παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο νξηζκέλσλ εηδψλ μχινπ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Πίνακαρ 4.  Σηκέο ηξηθoιεηήο μπιείαο.  

 

ΔΙΓΟ ΞΤΛΟΤ 

 

ΣΙΜΗ / m
3
 

Πεχθν 500-650 

Έιαην 450-550 

Κφθθηλε Γξχο 1700-1900 

Meranti 900-1050 

Niagon 1300-1400 

Iroko 1900-2000 
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  Σν μχιν ιφγσ ηεο ρεκηθήο ηνπ ζχζηαζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ, απνηειεί ηξνθή γηα 

ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα, ζαιάζζηνπο μπινθάγνπο νξγαληζκνχο, ηνπο ηεξκίηεο, ηα 

βαθηήξηα θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο. Όπσο αλαθέξζεθε ην μχιν είλαη 

πγξνζθνπηθφ θαη αληζφηξνπν πιηθφ, ην νπνίν κε ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ 

παξαγφλησλ ξηθλψλεηαη θαη δηνγθψλεηαη θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πθίζηαηαη 

ππνβάζκηζε, γλσζηή σο γήξαλζε. Η δξάζε ησλ παξαπάλσ θαηαζηξεπηηθψλ 

παξαγφλησλ είλαη δπλαηφ λα πεξηνξηζζεί ή θαη λα εμαιεηθζεί αθφκε, κε ηελ εηζαγσγή 

θαηάιιεισλ ρεκηθψλ νπζηψλ κέζα ζηελ κάδα ηνπ μχινπ. Η δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη εκπνηηζκφο. 

  Οη εκπνηηζηηθέο νπζίεο κπνξεί λα είλαη βηνθηφλεο νπζίεο (εληνκνθηφλα, 

κπθεηνθηφλα )  ή δηάθνξα έιαηα θαη αληηππξηθέο νπζίεο ή ζπλδπαζκφο απηψλ. Μέζσ 

ηνπ  εκπνηηζκνχ κε απηέο ηηο νπζίεο θαηνξζψλνπκε νη μχιηλεο θαηαζθεπέο  λα είλαη 

δηαζηαζηαθά πην ζηαζεξέο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 

εκπνηηζηηθψλ νπζηψλ θαη ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηνπο ππάξρνπλ εζληθέο θαη δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά. 

   Η αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ μχινπ έγηλε αληηιεπηή ζηνλ άλζξσπν απφ 

αξραίνπο ρξφλνπο, αθνχ ην μχιν ήηαλ ην θχξην πιηθφ κε ην νπνίν ν άλζξσπνο 

θαηαζθεπάδεη ην ζπίηη ηνπ, ηα εξγαιεία ηνπ, ηα φπια ηνπ. Ο Μσπζήο αλαθέξεη  φηη ν  

Νψε άιεηςε ηελ θηβσηφ  εζσηεξηθά  θαη εμσηεξηθά κε θαηξάκη. χκθσλα κε φζα 

αλαθέξνπλ ν Όκεξνο ν Θεφθξαζηνο θαη άιινη αξραίνη ζπγγξαθείο γηα ηε ζπληήξεζε  

ησλ θαηαζθεπψλ θπξίσο ζηελ μπινλαππεγηθή νη αξραίνη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη  

ρξεζηκνπνηνχζαλ  θαλλάβαξη (ζεηνχρνο ραιθφο ), πίζζα, έιαηα, ξεηίλεο, ιίπε, θεξηά, 

θεδξέιαην, άικε θαη ζαιαζζηλφ λεξφ. Η βηνκεραληθή ζπληήξεζε ηνπ μχινπ θαη 

παξάιιεια ηνπ εκπνηηζκνχ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε  

απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ ζπκβάδηζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ηελ επηζηήκε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ μχινπ. 

   ηελ Διιάδα ην πξψην εκπνηηζηήξην ηδξχζεθε ην 1939 απφ ηνλ Γαζνιφγν Ι. 

Κνθθίλε ζηελ Καηεξίλε ην νπνίν εκπφηηδε  ζηξσηήξεο ζηδεξνδξφκσλ κε πηζζέιαην 

θαη ιεηηνπξγνχζε κέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα. Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη  ηνπ 1970  

ηδξχζεθαλ  ζηαδηαθά ζηελ Καιακπάθα απφ ηνπο δαζνιφγνπο Ν. Παπαιεμίνπ θαη Ι. 

Καθθαξά νη πξψηεο κνλάδεο εκπνηηζκνχ μπιείαο κε πηζζέιαην ζε αλνηρηέο δεμακελέο 

θαη εκπνηηζκνχ μπιείαο-ζηχισλ ππφ πίεζε ζε θχιηλδξν κε πδαηνδηαιπηά άιαηα  θαη 

κνλάδα μπινθαηαζθεπψλ απφ εκπνηηζκέλν  κε άιαηα μχιν. 

   Καηλνηφκνο γηα ηελ επνρή ηνπ  ζηνλ ηνκέα εκπνηηζκνχ μχινπ κε άιαηα ππήξμε θαη 

ε βηνκεραλία μχινπ ΑΒΔΞ  ζηελ Πάηξα (εγθαηάζηαζε εκπνηηζηεξίνπ ην 1973). ηε  

ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνιεπηηθνχ  

εκπνηηζκνχ θαη θαηαζθεπψλ απφ εκπνηηζκέλν μχιν. Σα εκπνηηζηήξηα  πηζζέιαηνπ 

εκπνηίδνπλ ζηχινπο  ΓΔΗ, ΟΣΔ, ζηξσηήξεο ζηδεξνδξφκσλ κε θξενδσηέιαην  κε ηελ 

κέζνδν θελψλ θπηηάξσλ εθαξκφδνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληζκψλ. Σα εκπνηηζηήξηα αιάησλ εκπνηίδνπλ μπιεία θαη θαηαζθεπέο μχινπ κε 

πδαηνδηαιπηέο εκπνηηζηηθέο νπζίεο αιάησλ, ραιθνχ, βνξίνπ θ.ιπ. εθαξκφδνληαο είηε 

ηε κέζνδν ησλ πιήξσλ θπηηάξσλ, είηε ηε κέζνδν ηεο απιήο εκβάπηηζεο ηεο μπιείαο 

ζε πδαηηθφ δηάιπκκα. Δκπνηίδεηαη θπξίσο δνκηθή μπιεία ειάηεο, πεχθεο, ππνδνκήο 
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παησκάησλ, ππαίζξηεο θαηαζθεπέο, πεξίθξαμεο, ππαίζξηα δάπεδα, πάησκα γεθπξψλ, 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο θ.α. 

   Η δήηεζε ζε εκπνηηζκέλε μπιεία απμάλεηαη ζπλερψο ζηελ Διιάδα. Πξηλ απφ ιίγα 

ρξφληα δελ ππήξρε ηδησηηθφ πξηζηήξην πνπ λα εκπνηίδεη ηελ απιή μπιεία κε ηελ 

κέζνδν ηεο απιήο εκβάπηηζεο ελψ ζήκεξα  ππάξρνπλ αξθεηά ηδησηηθά πξηζηήξηα  

μπιείαο αιιά θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο μπιείαο πνπ εκπνηίδνπλ  ηελ νηθνδνκηθή 

μπιεία κε ηελ κέζνδν απηή. 

 

Εκπνηηζηηθέο νπζίεο  

   Τπάξρνπλ νξηζκέλα είδε μχινπ πνπ είλαη εκπνηηζκέλα απφ ηε θχζε ηνπο κε νπζίεο 

πνπ απμάλνπλ ηελ θπζηθή δηάξθεηά ηνπο θαη είλαη δχζθνιν λα δερηνχλ εκπνηηζκφ, 

απηέο νη νπζίεο νλνκάδνληαη εθρπιίζκαηα. Σα εθρπιίζκαηα είλαη ζπλνδέο νπζίεο κε 

δνκηθά ζπζηαηηθά  θαη ην πνζνζηφ ηνπο  ζηα είδε μχινπ πνηθίιεο απφ 2-10% ελψ ζε 

μχιν ηξνπηθψλ εηδψλ κπνξεί  λα θηάζεη έσο 20-25%. Σα εθρπιίζκαηα είλαη απφ ηελ 

θχζε ηνπο νπζίεο πνπ πξνζηαηεχνπλ  ην μχιν απφ πξνζβνιέο κπθήησλ  θαη εληφκσλ  

θαη πξνζδίδνπλ ζην μχιν ζθνχξν ρξψκα. Όζν πην ζθνχξν είλαη ην ρξψκα  ηφζν πην 

εληνλφηεξε είλαη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζην μχιν. Σα εθρπιίζκαηα απνηίζεληαη  

ζηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθάξδηνπ μχινπ  κε απνηέιεζκα λα 

απνθηά πην ζθνχξν ρξψκα  ψζηε λα είλαη αλζεθηηθφηεξν ηνπ ζνκθνχ. Δπίζεο 

θαζνξηζηηθφο  παξάγνληαο γηα ηελ αληνρή ηνπ μχινπ παίδνπλ ε πνζφηεηα θαη ην είδνο 

ησλ εθρπιηζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα βιέπνπκε φηη ηα ηξνπηθά μχια  αληέρνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα ειιεληθά ή ηα επξσπατθά, απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε πνζφηεηα ησλ 

εθρπιηζκάησλ  πνπ πεξηέρνπλ  είλαη ζρεδφλ πεληαπιάζηα  απφ φηη ζηα ειιεληθά. Καη 

φζν αλαθνξά ην είδνο ηνπο, ππάξρνπλ  εθρπιίζκαηα πνπ δηαιχνληαη ζην λεξφ. Έηζη, 

φηαλ ε μπιεία βξέρεηαη ηφηε ηα εθρπιίζκαηα δηαιχνληαη θαη ε πξνζηαζία ηνπ μχινπ 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο εθαξκνγήο ηνπ μχινπ  απφ άπνςε  

θηλδχλνπ πξνζβνιήο  θαζνξίδνπλ θαη ηε κέζνδν εκπνηηζκνχ  θαζψο θαη ην είδνο ηνπ 

εκπνηηζηηθνχ πγξνχ. 

Οη εμσηεξηθέο μχιηλεο θαηαζθεπέο αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

1) Ξχιηλεο θαηαζθεπέο κέζα ζην έδαθνο  ή ζε  επαθή κε ην έδαθνο, πάζζαινη, 

ζηχινη ΟΣΔ, ΓΔΗ, ζηξσηήξεο  ζηδεξνδξφκσλ θ.α. (Δηθ. 35). 

 

Δικ. 35. ηξσηήξεο ζηδεξνδξόκσλ 
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2) Ξχιηλεο θαηαζθεπέο κέζα ζην ζαιαζζηλφ λεξφ ή ζε επαθή κε απηφ. Ξχιηλεο 

απνβάζξεο πινίσλ, μχιηλεο πξνβιήηεο θ.α. (Δηθ. 36). 

 

Δικ. 36.  Ξύιηλε πξνβιήηα 

3) Δμσηεξηθέο μχιηλεο θαηαζθεπέο πνπ δελ έξρνληαη ζε επαθή  κε ην έδαθνο, αιιά 

δέρνληαη ηε βξνρή, ηνλ άλεκν, ην ρηφλη θαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, εμσηεξηθέο 

επελδχζεηο ηνίρσλ, θπςέιεο, ζθάιεο, πέξγθνιεο, εμσηεξηθά δάπεδα, θξάρηεο 

θ.α. (Δηθ. 37). 

 

Δικ. 37.  Εμσηεξηθή επέλδπζε θαηνηθίαο 

4) Ξχιηλεο θαηαζθεπέο πνπ ζηεγάδνληαη θαη δελ δέρνληαη άκεζα  ηελ επίδξαζε ηεο 

βξνρήο θαη ηνπ ήιηνπ, κπαιθφληα, ζθάιεο, ζηέγεο, θνπθψκαηα θ.α. 

5) Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, έπηπια. παηψκαηα, ληνπιάπεο, 

ηαβάληα, επελδχζεηο θ.α. 

   Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ  φηη ην μχιν θαη νη μχιηλεο θαηαζθεπέο φηαλ ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν μχιν δελ είλαη αλζεθηηθφ ρξεηάδεηαη έλαλ εηδηθφ ρεηξηζκφ δειαδή 

έλαλ πξνιεπηηθφ εκπνηηζκφ  κε έιαηα  θαη κπθεηνθηφλα –εληνκνθηφλα ζπληεξεηηθά  

πνπ θάζε θνξά είλαη δηαθνξεηηθά  αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο μχιηλεο 

θαηαζθεπήο. Ο εκπνηηζκφο  ηνπ μχινπ ππφ πίεζε απμάλεη ηελ θπζηθή αληνρή ηνπ 

μχινπ, δειαδή ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ 5-15 θνξέο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ην είδνο ηνπ εκπνηηζηηθνχ θαη ηελ κέζνδν ηνπ εκπνηηζκνχ. Ο 

εκπνηηζκφο  ηνπ  ζνκθνχ μχινπ ησλ πεξηζζνηέξσλ εηδψλ  είλαη εχθνινο κε εμαίξεζε 

ηελ ειάηε θαη ηελ εξπζξειάηε. Δκπνηίδνπκε ην ζνκθφ δηφηη ην εγθάξδην ησλ 

πεξηζζνηέξσλ εηδψλ ιφγσ ησλ εθρπιηζκάησλ πνπ απνηίζεληαη ζηα θπηηαξηθά 

ηνηρψκαηα θαη ηεο απφθξαμεο βνζξίσλ επηθνηλσλίαο ησλ θπηηάξσλ κεηαμχ ηνπο, 

εκπνηίδεηαη κε κεγαιχηεξε δπζθνιία ελψ ππάξρνπλ θαη μχια κε δηαπεξαηά. ηελ 
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θαηεγνξία ησλ κε δηαπεξαηψλ μχισλ ππάγνληαη ηα ηξνπηθά είδε πνιχ κεγάιεο 

ππθλφηεηαο πάλσ απφ 1g/cm
3
, γλσζηά σο ζηδεξφμπια θαη είλαη ην azobe,ipe,wege θ.α 

Οη εκπνηηζηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ 

δηαθξίλνληαη ζε έιαηα, ειαηνδηαιπηέο νπζίεο (νξγαληθά δηαιχκαηα), πδαηνδηαιπηέο 

νπζίεο, θαπλνγφλα θαη δειεηεξηψδε αέξηα  

 

 Έιαηα 

   ηα έιαηα αλήθνπλ ην πηζέιαην ή θξεφδσην πνπ παξάγεηαη κε μεξή απφζηαμε ησλ 

ιηζαλζξάθσλ θαη απνηειείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ ζηξσκαηηθψλ ελψζεσλ. Δίλαη έλα 

άξηζην εκπνηηζηηθφ ηνπ μχινπ  ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη  ζε φιν ηνλ θφζκν  γηα 

πνιιέο δεθάδεο ρξφληα. Απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ μχινπ σο 10-40 θαη 

πεξηζζφηεξα ρξφληα. Κχξην κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη ην άζρεκν καχξν ρξψκα, ε 

δπζάξεζηε νζκή θαη ε αδπλακία βαθήο ηνπ εκπνηηζκέλνπ μχινπ. Υξεζηκνπνηείηαη  

ζπλήζσο γηα ηνλ εκπνηηζκφ ππφ πίεζε ζηχισλ ΟΣΔ-ΓΔΗ, ζηξσηήξσλ ζηδεξνδξφκσλ 

θ.α. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα εκπνηηζκφ μπιείαο πνπ πξννξίδεηαη 

γηα εζσηεξηθέο θαηαζθεπέο. 

 

 Διαηνδηαιπηέο νπζίεο (νξγαληθά δηαιχκαηα) 

  Σα νξγαληθά δηαιχκαηα είλαη εληνκνθηφλεο - κπθεηνθηφλεο θαη ζπρλά πδξφθνβεο 

νπζίεο πνπ δηαιχνληαη ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ.  

.    Η πεληαρισξνθαηλφιε  ( C6 C15 OH ) 

.    O  λαθζηνληθφο ραιθφο ( CI 11 H20 OZ )                                              

.   Οξγαλνκεηαιιηθά ζχκπινθα   φπσο TRIBULTIN OXIDE ή ην TBT 

   ηε θαηεγνξία ησλ νξγαληθψλ δηαιπκάησλ πεξηιακβάλνληαη  θαη ηα πδξφθνβα 

δηαιχκαηα ηα νπνία είλαη κίγκα ζπλζεηηθψλ ξεηηλψλ θαη παξαθίλεο. Σα δηαιχκαηα 

απηά απνηξέπνπλ ηελ πξφζιεςε λεξνχ απφ ην μχιν θαη ζπλήζσο πεξηέρνπλ 

εληνκνθηφλεο  θαη κπθεηνθηφλεο νπζίεο. Υξεζηκνπνηνχληαη  ζπλήζσο γηα ζπληήξεζε 

εμσηεξηθψλ ή ζηεγαζκέλσλ μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ.     

 

 Τδαηνδηαιπηέο νπζίεο  

   ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ νη 

νπνίεο είλαη πδαηηθά δηαιχκαηα κεηαιιηθψλ αιάησλ  θαη θζνξηνχρσλ ελψζεσλ , φπσο 

ραιθνχ, βνξίνπ, ρξσκίνπ, αξζεληθνχ θαη ςεπδαξγχξνπ. Σα εκπνηηζηηθά απηά 

δεκηνπξγνχλ ρεκηθνχο δεζκνχο κε ην μχιν θαη ζρεκαηίδνπλ αδηάιπηα ζχκπινθα κε 

απνηέιεζκα λα κελ εθπιχλνληαη θαη έηζη ην εκπνηηζκέλν μχιν λα δηαηεξεί ηελ 

ηνμηθφηεηα  ηνπ ζε κχθεηεο θαη έληνκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία  ηνπ 

ζπληεξεηηθνχ  αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ θπηηαξίλε  θαη ηε ιηγλίλε ηνπ μχινπ 

θαη ζρεκαηίδνπλ αλφξγαλα ή νξγαληθά  κεηαιιηθά ζχκπινθα ηα νπνία  αληηζηέθνληαη 
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ζηελ έθπιπζε  θαη απνκάθξπλζε  ησλ αιάησλ. Η δέζκεπζε απηή ησλ πδαηνδηαιπηψλ 

αιάησλ απφ ην μχιν ζπλερίδεη  θαηά ηελ δηάξθεηα  ηεο μήξαλζεο  ηνπ εκπνηηζκέλνπ 

μχινπ θαη γηα ην ιφγν  απηφ είλαη απαξαίηεην κεηά ηνλ εκπνηηζκφ λα αθνινπζήζεη 

θπζηθή ή ηερλεηή μήξαλζε γηα λα γίλεη δηάζεζε θαη ρξήζε ηνπ εκπνηηζκέλνπ μχινπ 

κφλν φηαλ  νινθιεξσζεί ε μήξαλζε ζην 12-14%. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγή, ελψ παξέρεηαη κφληκε πξνζηαζία ζην 

μχιν. Σν εκπνηηζκέλν μχιν  κπνξεί λα βαθεί θαη λα ζπγθνιεζεί κφλν φηαλ είλαη 

μεξακέλν, επίζεο δελ έρεη δπζάξεζηε νζκή  ελψ απνθηά έλα ειαθξχ γθξηδνπξάζηλν 

ρξψκα. 

ηελ παγθφζκηα αγνξά θπθινθνξνχλ αξθεηά ζθεπάζκαηα ηα νπνία είλαη  

ηππνπνηεκέλα  θαη κε εγγπεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν ζπνπδαηφηεξν απφ άπνςε 

ηνμηθφηεηαο εκπνηηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο απηήο  είλαη ν ζπλδπαζκφο αιάησλ, ραιθνχ, 

ρξσκίνπ, αξζεληθνχ γλσζηφ ζαλ CCA. Σν CCA πεξηνξίδεηαη  ηα ηειεπηαία ρξφληα  

ζηελ παγθφζκηα αγνξά ιφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ θαη ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί  

ζην πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αξζεληθφ. Άιια πδαηνδηαιπηά άιαηα 

πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή  ζηελ πξάμε είλαη. 

.   Άιαηα ρξσκίνπ, ραιθνχ, βνξίνπ (CCB) 

.    Ομείδηα ραιθνχ, ρξσκίνπ (ΑCC) 

.    Ακκσληαθά άιαηα  ραιθνχ, αξζεληθνχ (ACA) 

.     Άιαηα ρξσκίνπ, ςεπδαξγχξνπ, ρισξίνπ (CZC) 

.     Άιαηα ρξσκίνπ, ςεπδαξγχξνπ, αξζεληθνχ (CZA) 

.     Άιαηα βνξίνπ, θζνξίνπ, ρξσκίνπ, αξζεληθνχ (BFCA) 

            

 Τδξαπσζεηηθέο νπζίεο  

Οη  πδξαπνζεηηθέο ή πδξνθφξεο νπζίεο είλαη δηάθνξα έιαηα, παξαθίλεο, θεξηά  πνπ 

δηαιπφκελα ζε νξγαληθφ δηαιχηε καο δίλνπλ ηα πδξφθνβα δηαιχκαηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα σο εκπνηηζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ μχιηλσλ 

θαηαζθεπψλ απφ ηελ δξάζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο πγξαζίαο. Σέηνηεο πδξαπνζεηηθέο 

νπζίεο  είλαη ην ιηλέιαην, ην θεδξέιεην , ην teak oil, ην παξαθηλέιαην, ην γλήζην θεξί 

θαη ην θαηξάκη. 

 

 Καπλνγφλεο νπζίεο 

Οη νπζίεο απηέο  ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα θαηαζηαιηηθή  θαηαπνιέκεζε  εληφκσλ ζε 

ήδε  πξνζβεβιεκέλε μπιεία θαη φρη γηα κφληκε πξνζηαζία ηνπ μχινπ. Σα θαπλνγφλα 

είλαη εληνκνθηφλα επαθήο κε έληνλε ππνιεηκκαηηθή δξάζε, ε θαηαπνιέκεζε γίλεηαη 

κέζα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. Η ρεκηθή νπζία αλάβεηαη θαη παξάγεηαη  ζχλλεθν θαπλνχ  

ν νπνίνο εθηίζεηαη  ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ μχινπ κε απνηέιεζκα λα ζαλαηψλεη ηα 

ηέιεηα έληνκα , ηα απγά , ηηο θάκπηεο θαη απηά πνπ πξφθεηηαη λα εμέιζνπλ απφ ην 

μχιν ηηο επφκελεο εβδνκάδεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην εμαρισξνθπθινεμάλην. 
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 Γειεηεξηψδε αέξηα  

    Μηα άιιε κνξθή εληνκνθηφλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θιεηζηνχο 

ρψξνπο είλαη ηα δειεηεξηψδε αέξηα. Σν πην ζπλεζηζκέλν είλαη ην βξσκηνχρν  

κεζχιην. Σα αέξηα απηά δηεηζδχνπλ  κέζα ζην μχιν θαη ζαλαηψλνπλ ηα έληνκα ζε φια 

ηα ζηάδηα ζε αληίζεζε κε ηα θαπλνγφλα πνπ επηθάζνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ 

θαηαζθεπψλ. Λφγσ ηεο δηαθνξάο απηήο ηα δειεηεξηψδε αέξηα  ελψ απνιπκαίλνπλ 

ηελ θαηαζθεπή δελ παξέρνπλ κειινληηθή πξνζηαζία φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

θαπλνγφλα. Σέινο ηα δειεηεξηψδε αέξηα  είλαη ηνμηθά γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα 

θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη  κφλν απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα. 

 

Μέζνδνη εκπνηηζκνύ 

Οη θαηεγνξίεο κεζφδσλ εκπνηηζκνχ είλαη νη εμήο. 

 

1)  Μέζνδνη ρσξίο εθαξκνγή πίεζεο  

2)  Μέζνδνη κε εθαξκνγή ρακειήο πίεζεο 

3)  Μέζνδνη κε εθαξκνγή πςειήο πίεζεο 

 

1) Μέζνδνη εκπνηηζκνύ ρσξίο εθαξκνγή πίεζεο 

 

α) Δπάιεηςε κε βνχξηζα ή πηλέιν θαη ςεθαζκφο. 

 Απηήλ ηε κέζνδν ηε ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ ε μχιηλε θαηαζθεπή δε βξίζθεηαη ζε 

πεξηβάιινλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ. Η εθαξκνγή ελφο ζπληεξεηηθνχ κε επάιεηςε ή 

ςεθαζκφ είλαη  έλαο νηθνλνκηθφο θαη απιφο ηξφπνο ζπληήξεζεο κφλν πνπ πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη θάζε 3-4 ρξφληα, δηφηη ε ζπληήξεζε είλαη επηθαλεηαθή. 

                                                            

 β) Δκβάπηηζε θαη Καηαηνληζκφο 

   Η εκβάπηηζε ηνπ μχινπ ή μχιηλσλ θαηαζθεπψλ γίλεηαη κέζα ζε αλζεθηηθέο 

δεμακελέο γεκάηεο κε ζπληεξεηηθά νη νπνίεο δηαζέηνπλ πδξαπιηθφ ζχζηεκα 

ζπγθξάηεζεο ηνπ μχινπ  θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζπληεξεηηθνχ. Ο ρξφλνο 

εκβάπηηζεο δηαξθεί απφ κεξηθά ιεπηά (10-20 min) έσο κεξηθέο ψξεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη φια ηα είδε ζπληεξεηηθψλ θαη ην βάζνο  δηείζδπζεο εμαξηάηαη 

απφ ην είδνο ηνπ ζπληεξεηηθνχ, ην  είδνο  ηνπ μχινπ θαη ηνλ ρξφλν  εκβάπηηζεο. 

 

γ ) Μέζνδνο δηάρπζεο 

   Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δηάρπζεο ην μχιν πξέπεη λα έρεη πγξαζία πάλσ απφ 

60% θαη ηα εκπνηηζηηθά  ( πδαηνδηαιπηά άιαηα ) λα είλαη ζε κνξθή πάζηαο. Η πάζηα 



39 

Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

εθαξκφδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ μχινπ, ην νπνίν ζθεπάδεηαη θαιά κε αλζεθηηθφ  

πιαζηηθφ γηα λα δηαηεξεζεί ε πγξαζία ηνπ μχινπ θαη αθήλεηαη γηα κεξηθέο εβδνκάδεο 

γηα λα γίλεη ν εκπνηηζκφο κε δηάρπζε (κε φζκσζε). Με ηελ κέζνδν απηή εκπνηίδνληαη  

κε επηηπρία θαη δχζθνια ζηνλ εκπνηηζκφ είδε φπσο εξπζξειάηε, ηζνχγθα θ.α.   

 

δ) Μέζνδνο ζεξκνχ - ςπρξνχ ινπηξνχ 

   Ο εκπνηηζκφο  ηνπ μχινπ  κε ηελ κέζνδν ζεξκνχ θαη ςπρξνχ ινπηξνχ εθαξκφδεηαη 

ζε δχν αλνηρηέο δεμακελέο απφ ηηο νπνίεο ε κία πεξηέρεη ζπληεξεηηθφ ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία θαη ε άιιε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Η μπιεία ηνπνζεηείηαη  

δηαδνρηθά ζην ζεξκφ ινπηξφ  γηα 2-3 ψξεο θαη ακέζσο κεηά ζην ςπρξφ γηα άιιεο 2-3- 

ψξεο. Ο εκπνηηζκφο  γίλεηαη θαη ζην ζεξκφ θαη ζην ςπρξφ ινπηξφ , δηφηη ε απφηνκε 

αιιαγή  ζεξκνθξαζίαο απφ ην ζεξκφ (ζεξκνθξαζία πγξνχ 85-95
o
C) ζην ςπρξφ 

δεκηνπξγεί  ππνπίεζε  ζηηο θπηηαξηθέο θνηιφηεηεο (δει. ζηα θελά ) ηνπ μχινπ ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ δηείζδπζε ηνπ εκπνηηζηηθνχ. Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη  θπξίσο γηα 

ηνλ εκπνηηζκφ ζηχισλ θαη μπιείαο κε πηζζέιαην. 

 

2) Μέζνδνη εκπνηηζκνύ κε εθαξκνγή ρακειήο πίεζεο 

α) Μέζνδνο ηνπ δηπινχ θελνχ 

   Καηά ηελ κέζνδν ηνπ δηπινχ θελνχ ν εκπνηηζκφο ηνπ μχινπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

δηαθνξά κεηαμχ ελφο  κεξηθνχ θελνχ πνπ δεκηνπξγείηαη  κέζα ζε θιεηζηφ θχιηλδξν 

θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο.  

Η κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα. 

1)  ηνπνζέηεζε ηνπ μχινπ ζε θιεηζηφ θχιηλδξν 

2)  εθαξκνγή  αξρηθνχ θελνχ  γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν πξηλ απφ ηελ είζνδν 

ηνπ ζπληεξεηηθνχ  

3)  είζνδνο ηνπ ζπληεξεηηθνχ 

4) ζηαδηαθή αθαίξεζε ηνπ αξρηθνχ θελνχ θαη αχμεζε πίεζεο ζηνλ θχιηλδξν κέρξη 

ηελ αηκνζθαηξηθή  πίεζε. Σν ζηάδην απηφ δηαξθεί ζπλήζσο  ιίγα ιεπηά θαηά ηελ 

δεηάξθεηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε δηείζδπζε ηνπ ζπληεξεηηθνχ κέζα ζην μχιν. 

5)  απνκάθξπλζε ηνπ ζπληεξεηηθνχ απφ ην μχιν. 

6)  εθαξκνγή ηειηθνχ θελνχ γηα λα απνκαθξπλζεί ην πιενλάδνλ ζπληεξεηηθφ  πνπ 

έρεη ζπγθξαηεζεί απφ ην μχιν  (λα ζηξαγγίζεη ην μχιν).                                                         

   Η κέζνδνο ελδείθλπηαη  γηα πεξηπηψζεηο θσλνθφξσλ  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εμσηεξηθέο  θαηαζθεπέο  θαη γηα είδε κε κεγάιε αληίζηαζε  ζηνλ εκπνηηζκφ. 

 

β) Μέζνδνο εθηφπηζεο ησλ ρπκψλ 



40 

Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

 Η κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε έκθινηνπο ρισξνχο  ζηχινπο  νη νπνίνη εκπνηίδνληαη κε 

πδαηνδηαιπηά άιαηα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο  εθηφπηζεο ησλ ρπκψλ ηνπ μχινπ απφ ην 

εκπνηηζηηθφ. Καηά ηελ κέζνδν  Bouchetie, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή απηή , νη κελ 

ζηχινη ηνπνζεηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ε δεμακελή  κε ην εκπνηηζηηθφ  

δηάιπκα αιάησλ ηνπνζεηείηαη  ζε ππεξπςσκέλε βάζε 10κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα  

ηνπ εδάθνπο. Σν εκπνηηζηηθφ  νδεγείηαη απφ ηε δεμακελή ζην έλα άθξν ηνπ μχινπ 

κέζσ ζσιήλα ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη εξκεηηθά ζηελ εγθάξζηα ηνκή κε ηε βνήζεηα 

κεηαιιηθήο  ππνδνρήο. Η πδξνζηαηηθή πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη  ιφγσ ηεο δηαθνξάο  

χςνπο πξνθαιεί ηελ εθηφπηζε ησλ ρπκψλ  ζηνλ ζηχιν  θαηά ηελ αμνληθή  θαηεχζπλζε  

κε ηαπηφρξνλε αληηθαηάζηαζε απφ δηάιπκα αιάησλ. Οη εθηνπηδφκελνη ρπκνί 

εμέξρνληαη απφ ην άιιν άθξν ηνπ ζηχινπ. Η δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη ζε 

δηάζηεκα  νιίγσλ εκεξψλ (8-14 εκέξεο) αλάινγα κε ην είδνο ηνπ μχινπ. Η πίεζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη  θζάλεη πεξίπνπ ηηο 1.5 Atm. Με ηε κέζνδν απηή  ην ζνκθφ μχιν ηνπ 

ζηχινπ εκπνηίδεηαη πιήξσο ελψ ην εγθάξδην ειάρηζηα ή θαζφινπ. 

 

3) Μέζνδνη εκπνηηζκνύ κε εθαξκνγή πςειήο πίεζεο 

 

α) Μέζνδνο ησλ πιήξσλ  θπηηάξσλ  

    ηε κέζνδν ησλ πιήξσλ θπηηάξσλ νη θελνί ρψξνη ηνπ μχινπ γεκίδνπλ κε 

ζπληεξεηηθφ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ. Καηά ηε κέζνδν απηή ην μχιν 

ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ θχιηλδξν  φπνπ κεηά ην θιείζηκν ηνπ θπιίλδξνπ  εθαξκφδεηαη 

ην εμήο πξφγξακκα.  

   Αξρηθφ θελφ 600 torr πεξίπνπ , πνπ δηαηεξείηαη  γηα ζρεδφλ 30 ιεπηά ηεο 

ψξαο. 

   Δλψ δηαηεξείηαη ην θελφ , ζηελ ζπλέρεηα ν θχιηλδξνο γεκίδεη κε ην 

ζπληεξεηηθφ  θαη κεηά  ηελ πιήξσζε αθαηξείηαη  ην θελφ θαη αζθείηαη πίεζε 

7-8  Αtm πεξίπνπ  ή θαη πεξηζζφηεξν. Η πίεζε  απηή δηαηεξείηαη  κέρξηο  

φηνπ ζπγθξαηεζεί απφ ην μχιν  ε επηζπκεηή πνζφηεηα ζπληεξεηηθνχ . ην 

δηάζηεκα απηφ ην ζπληεξεηηθφ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 85-99 
ν
C  εάλ 

πξφθεηηαη  γηα πηζζέιαην  ή ζπλήζσο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλ 

πξφθεηηαη γηα πδαηνδηαιπηά εκπνηηζηηθά. 

   Σέινο ε πίεζε αθαηξείηαη  ζπγρξφλσο  κε ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπληεξεηηθνχ  

θαη εθαξκφδεηαη κηθξφ θελφ  400 torr γηα 10 ιεπηά ηεο ψξαο πεξίπνπ  γηα λα 

απνκαθξπλζεί ην δηάιπκα  απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ μχινπ. 

   Η κέζνδνο ησλ πιήξσλ θπηηάξσλ εθαξκφδεηαη ζπλήζσο κε πδαηνδηαιπηά 

ζπληεξεηηθά. 

β) Μέζνδνο  θελψλ θπηηάξσλ  

   Καηά ηελ κέζνδν ησλ θελψλ θπηηάξσλ γλσζηή σο κέζνδνο Rueping ην μχιν 

ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ θχιηλδξν φπνπ κεηά  ην θιείζηκν ηνπ θπιίλδξνπ εθαξκφδεηαη 

ην εμήο πξφγξακκα.  
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 Αζθείηαη  κηθξή πίεζε  (1,5 – 4 Atm)  πεξίπνπ  γηα 15-30 ιεπηά ηεο ψξαο. 

 ηελ ζπλέρεηα θαη ελψ παξακέλεη ε πίεζε εηζάγεηαη ην ζπληεξεηηθφ  θαη 

απμάλεηαη ε πίεζε  ζηηο 7-8 Atm θαη κέρξη 10-14 Atm. Η πίεζε δηαηεξείηαη  

επί κία ψξα ή  θαη  πεξηζζφηεξν κέρξηο φηνπ ζπγθξαηεζεί ε επηζπκεηή  

πνζφηεηα ζπληεξεηηθνχ. 

 Σέινο αθαηξείηαη ε πίεζε ζπγρξφλσο κε ην ζπληεξεηηθφ θαη εθαξκφδεηαη 

θελφ  600 Torr  γηα  10 ιεπηά. Σν θελφ απηφ ζε ζπλδπαζκφ  κε ηελ αξρηθή 

πίεζε  βνεζάεη  ηελ έμνδν ηνπ πιενλάδνληνο  ζπληεξεηηθνχ  απφ ην μχιν, 

δειαδή ηνπ ζπληεξεηηθνχ  πνπ ππάξρεη  ζηηο θπηηαξηθέο θνηιφηεηεο.    

 

4)  Άιινη κέζνδνη εκπνηηζκνύ 

α)  Μέζνδνο δηαδνρηθψλ θαη ελαιιαζζφκελσλ πηέζεσλ. 

   ηε κέζνδν απηή εθαξκφδεηαη θελφ θαη πίεζε ζε πνιινχο θχθινπο. 

β) Μέζνδνο πγξαεξίσλ 

   ηε κέζνδν πγξαεξίσλ δηαιχηεο είλαη έλαο ηχπνο πγξαεξίσλ φπσο βνπηάλην ην 

νπνίν  ζε θαηάζηαζε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο είλαη αέξην. Αλακηγλχνπκε ην βνπηάλην  

κε έλαλ νξγαληθφ δηαιχηε θαη θξαηάκε ην κίγκα ππφ πίεζε  γηα λα κελ αεξνπνηεζεί ν 

δηαιχηεο. Καηά ηα άιια εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ησλ πιήξσλ θπηηάξσλ κε ειαθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο. 

γ) Μέζνδνο πνιχ πςειψλ πηέζεσλ ( πεξίπνπ 70 Atm ). 

   Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα είδε πνιχ δχζθνια ζηνλ εκπνηηζκφ φπσο 

επθάιππηνο. Ο εκπνηηζκφο κε πνιχ πςειή πίεζε είλαη κέζνδνο πιήξσλ θπηηάξσλ. 

δ) Μέζνδνο Boulton 

  Η κέζνδνο Boulton είλαη έλαο ζπλδπαζκφο μήξαλζεο ρισξνχ μχινπ θαη εκπνηηζκνχ. 

Η μήξαλζε γίλεηαη κέζα ζηνλ θχιηλδξν φπνπ αξρηθά δηνρεηεχεηαη πηζέιαην 

ζεξκνθξαζίαο  85-105 θειζίνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα  εθαξκφδεηαη θελφ. Η θάζε ηεο 

μήξαλζεο δηαξθεί  12-36 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη εκπνηηζκφο κε ηε κέζνδν ησλ 

πιήξσλ θπηηάξσλ. 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαπεξαηόηεηα ηνπ μύινπ 

  Ο  εκπνηηζκφο  ηνπ μχινπ  κε πγξά ζπληεξεηηθά επεξεάδεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ θπξίσο αλαθέξνληαη ζηε δνκή ηνπ μχινπ, ζηελ 

πξνεηνηκαζία  ηεο μπιείαο γηα εκπνηηζκφ, ζηε κέζνδν εκπνηηζκνχ, θαη ζην είδνο ηνπ 

εκπνηηζηηθνχ.  
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1.5. Ξύλινο κούθωμα 

 

   Κνπθψκαηα νλνκάδνπκε ηηο απηνηειήο θαηαζθεπέο νη νπνίεο θιείλνπλ ηα 

αλνίγκαηα ησλ ηνίρσλ ησλ νηθνδνκψλ. Σα θνπθψκαηα δηαθξίλνληαη ζε πφξηεο, 

παξάζπξα, παινζηάζηα θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ θπθινθνξία κέζα 

ζηελ νηθνδνκή, ην θσηηζκφ, ηνλ αεξηζκφ θαη ηε ζεξκνερσκφλσζε ησλ νηθνδνκψλ. 

Σα θνπθψκαηα σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο. 

 Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 

 Σα εζσηεξηθά θνπθψκαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

θαη δηαρσξηζηηθέο θαηαζθεπέο. 

 Σα θνπθψκαηα εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθά ή 

εμσηεξηθά, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ. 

Ωο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηα παξάζπξα επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή επαθή, ην θσηηζκφ θαη 

ηνλ αεξηζκφ, απνθιείνληαο ηε θπζηθή δηέιεπζε αλζξψπσλ θαη αληηθείκελσλ, 

ιεηηνπξγεία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη πφξηεο. 

Σα θνπθψκαηα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο θαηαζθεπέο γηαηί πξέπεη λα                                                                                    

ηθαλνπνηνχλ πνιιέο απαηηήζεηο θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη, ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο. 

  Έλα ζχγρξνλν θνχθσκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

 Θεξκνκφλσζε 

 Ηρνκφλσζε 

 Ππξαληνρή - ππξαληίζηαζε 

 Άλεκνο, ήιηνο, πγξαζία 

 Μεραληθέο αληνρέο 

 Οπηηθή επαθή, θσηηζκφο, ζέα 

 Καζαξηζκφο 

 ηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ 

 Αηζζεηηθή 

 

Παπάθςπο νλνκάδεηαη ην δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ νηθνδνκήκαηνο ην νπνίν θαζηζηά 

δπλαηή ηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αλάινγα κε ηα 

θηήξηα πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπκε δηάθνξνπο ηχπνπο παξάζπξσλ. 

Αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ πξφζνςε ηνπ θηεξίνπ απηφ κπνξεί λα είλαη. 
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α) Μεκνλσκέλα παξάζπξα 

β) Σνίρνη – παξάζπξα 

γ) χζηεκα πξφζνςεο 

 

Αλάινγα κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ έρνπκε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο 

παξαζχξσλ. 

α) Ξχιηλα παξάζπξα 

β) χλζεηα παξάζπξα (μχινπ – αινπκηλίνπ) 

γ) πλζεηηθά παξάζπξα 

δ) Παξάζπξα αινπκηλίνπ 

ε) Μεηαιιηθά παξάζπξα 

 

  Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγείαο έρνπκε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο παξαζχξσλ. 

α) ηαζεξά 

β) ηξεθφκελα 

γ) Αλαηξεπφκελα πάλσ 

δ) ηξεθφκελα – αλαηξεπφκελα 

ε) ηξεθφκελα ζε νξηδφληην άμνλα κε θεληξηθή έδξαζε 

ζη) ηξεθφκελα ζε θάζεην άμνλα κε θεληξηθή έδξαζε 

δ) Αλαηξεπφκελα θάησ 

ε) Κάζεηα ζπξφκελν παξάζπξν 

ζ) Οξηδφληηα ζπξφκελν παξάζπξα 

          

  Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα μχιηλα παξάζπξα 

έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ, ζπλεπψο έρεη αιιάμεη θαη ε αληνρή ηνπο ζηνλ ρξφλν. Η 

δηαδηθαζία παξαγσγήο πνπ αθνινπζείηε θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

βαζίδνληαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Η μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη 

ηξηψλ ζηξψζεσλ (ηξηθνιιεηή μπιεία) έηζη ψζηε ε θαηαζθεπή λα είλαη δηαζηαζηαθά 

πην ζηαζεξή, νη θφιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαηεγνξίαο D4 εμσηεξηθήο 

ρξήζεο, νη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πνιιψλ 

ζεκείσλ θαη αλνμείδσηνη, ηέινο νη βαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πδαηνδηαιεηέο 

(δειαδή έρνπλ βάζε ην λεξφ) είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη έρνπλ εγγχεζε 

πεξίπνπ 7-10 ρξφληα αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο (Δηθ.38). 
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Δικ. 38. Σνκή ζύγρξνλνπ μύιηλνπ παξαζύξνπ 

 

Σεσνολογία παπαγωγήρ 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ θνπθψκαηνο, απαηηνχληαη αη αθφινπζα πιηθά: 

- Δπηθνιιεηή (ηξηθνιιεηή) μπιεία απφ θαηάιιεια είδε μχινπ. 

- πγθνιιεηηθή νπζία εμσηεξηθήο ρξήζεσο. 

- Τδαηνδηαιπηά αθξπιηθά βεξλίθηα εκπνηηζκνχ θαη ιάθεο εμσηεξηθήο 

ρξήζεσο. 

- Μεραληζκνί αζθαιείαο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ παξαζχξνπ, πφκνια, 

κεληεζέδεο, βίδεο, θ.α. 

- Ταινπίλαθεο. 

 

ην ρ. 1. παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ελφο θνπθψκαηνο. 
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                                     σ. 1. ηάδηα θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ. 

 

ηάδηα θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ 

ηάδην 1. Η μπιεία πνπ πξνκεζεχεηαη ν θαηαζθεπαζηήο είλαη ηξηθνιεηή μεξακέλε 

ζην 12-13%. Η πην ζχλεζεο δηαηνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηα θνπθψκαηα είλαη 

68ρ80mm, νπφηε ε μπιεία έρεη αξρηθή δηαηνκή 72ρ85mm. Οη δηαηνκέο πνπ ππάξρνπλ 

ζην εκπφξην είλαη 5mm κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή δηαηνκή έπεηηα θφβεηε 

θαηά κήθνο κε ππεξδηάζηαζε πεξίπνπ 5cm ζε ζρέζε κε ην ηειηθφ κήθνο. 

 

ΣΡΙΚΟΛΛΗΣΗ ΞΤΛΕΙΑ 

ΣΕΜΑΧΙΜΟ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟ 
(διςκοπρίονο) 

ΟΛΟΠΛΕΤΡΟ ΠΛΑΝΙΜΑ 
(πλάνθ - ραμποτζηα) 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΦΊΛ - 
ΜΟΡΩΝ 

(Γωνιακό κουφωμάτων) 

ΜΟΝΣΑΡΙΜΑ 
(πρζςα μονταρίςματοσ) 

ΛΕΙΑΝΗ 
(τριβείο βοφρτςασ) 

ΦΙΝΙΡΙΜΑ 
(Βαφείο) 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΜΟΝΣΑΡΙΜΑ 
(πρζςα μονταρίςματοσ) 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
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ηάδην 2. Η μπιεία πιαλίδεηαη (πιαληά-γσληά) (Δηθ.39) έηζη ψζηε λα εθάπηεηαη 

απφιπηα ζηνλ νδεγφ ηεο ξακπνηέδαο θαη έπεηηα πεξληνχληαη ηα θνκκάηηα απφ ηε 

ξακπνηέδα γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ηειηθή δηαηνκή (Δηθ.40). 

 

Δικ. 39. Πιάληζε ηξηθνιιεηνύ 

 

Δικ. 40.  Καηεξγαζίαο ηξηθνιιεηνύ ζε ξακπνηέδα. 

 

ηάδην 3. ηε ζπλέρεηα ηα θνκκάηηα νδεγνχληαη ζηε γσληαθή ζβνχξα (γσληαθφ 

θνπθσκάησλ) φπνπ ηα θνκκάηηα ηνπνζεηνχληαη έλα-έλα θαη μεθηλάεη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι κφξζνπ. Αξρηθά ζπγθξαηείηε ην 

θνκκάηη πάλσ ζην ηξαπέδη εξγαζίαο κε πλεπκαηηθή βεληνχδα, κεηά ην ζαπφξη θηλείηε 

απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα θαη πεξλάεη απφ ην δηζθνπξίνλν φπνπ θφβεηαη θαηά κήθνο 

ζηελ ηειηθή δηάζηαζε(Δηθ.41) θαη ελ ζπλερεία πεξλάεη απφ ηελ πξψηε ζβνχξα φπνπ 

δεκηνπξγείηε ην αλάινγν κφξζν (ζειπθφ ή αξζεληθφ) (Δηθ.42). 

 

Δικ. 41. Σειηθή θνπή θαηά κήθνο. 
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Δικ. 42. Δεκηνπξγία κόξζνπ. 

  Η δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηε δπν θνξέο έηζη ψζηε λα δηακνξθσζνχλ θαη ηα δπν 

άθξα, ζηελ ζπλέρεηα ην θνκκάηη απνζπγθξαηήηε απφ ην πξψην ηξαπέδη εξγαζίαο θαη 

νδεγείηε ζην δεχηεξν ηξαπέδη εξγαζίαο φπνπ κε ηε βνήζεηα πξνσζεηήξα ην θνκκάηη 

θηλείηαη ζηε δεχηεξε ζβνχξα φπνπ δηακνξθψλεηαη ην θαηάιιειν πξνθίι (πξνθίι 

θάζαο ή ηδακιηθηνχ) θαηά κήθνο ηνπ μχινπ (Δηθ.43). 

 

Δικ. 43. Δεκηνπξγία πξνθίι. 

 

ηάδην 4. Μεηά ην γσληαθφ κεράλεκα ην θνκκάηηα νδεγνχληαη ζην κνληαξηζηηθφ 

κεράλεκα φπνπ εθεί γίλεηαη επάιεηςε κε θφιια ζηα άθξα (απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα) 

θαη ζπλαξκνινγνχληαη θάζεο θαη ηδακιίθηα (Δηθ.44). 
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Δικ. 44. Μνληάξηζκα θνπθσκάησλ. 

 

ηάδην 5. Αθνχ ζθιεξπλζεί ε θφιια ηα ηδακιίθηα νδεγνχληαη πάιη ζην γσληαθφ φπνπ 

εθεί απφ ηελ ηξίηε ζβνχξα δεκηνπξγείηε ην πεξηκεηξηθφ πξνθίι γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

κεραληζκψλ θαη ησλ ιάζηηρσλ (Δηθ.45). 

 

Δικ. 45. Σνπνζέηεζε παξαζύξνπ γηα πεξηκεηξηθό πξνθίι. 

 

ηάδην 6. ηε ζπλέρεηα ηδακιίθηα θαη θάζεο νδεγνχληαη ζην ηξηβείν (απηφκαην ή 

ρεηξσλαθηηθφ ηξίςηκν) φπνπ ζηνθάξνληαη ηπρφλ ζθάικαηα θαη ιεηέλσληαη. 

ηάδην 7. Δλ ζπλερεία ηδακιίθηα, θάζεο θαη παξειθφκελα (περάθηα ηδακηνχ, 

αξκνθάιππηξα, πεξβάδηα) κεηαθέξνληαη ζην βαθείν (Δηθ.46), φπνπ αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία θηληξίζκαηνο κε πηζηφιη βαθήο, αληιία βαθήο ή ξνκπνηηθφ ζχζηεκα 

βαθήο, νη βαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αθξηιηθέο πδαηνδηαιεηέο (Δηθ.47). 

 

Δικ. 46. Σνπνζέηεζε θνπθσκάησλ γηα βαθή 
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Δικ. 47. Κνπθώκαηα κεηά ηελ βαθή 

 

ηάδην 8. Σέινο, ηα θνπθψκαηα νδεγνχληαη ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ κνληαξίζκαηνο 

φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηδάκηα, ζηιθφλεο ηδακηνχ, ζηδεξηθά, κεραληζκνί, ιάζηηρα, ζήηεο 

θαη πφκνια. ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη έλαο νπηηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ηα 

θνπθψκαηα θιείλνπλ έλα-έλα θαη ηνπνζεηνχληαη ζε παιέηα φπνπ θνξηψλνληαη θαη 

νδεγνχληαη ζηελ νηθνδνκή φπνπ γίλεηαη θαη ε ηειηθή εξγαζία ε ηνπνζέηεζε (Δηθ.48). 

 

Δικ. 48. Σειηθό θνύθσκα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
. ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΜΠΟΣΙΜΔΝΟΤ ΞΤΛΙ-

ΝΟΤ ΚΟΤΦΩΜΑΣΟ 

 

2.1. Δμποηιζμόρ ξςλείαρ 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνπθψκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε μπιεία ειιεληθήο καχξεο 

πεχθεο (Pinus nira) πξνεξρφκελε απφ ηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελψλ. Η μπιεία 

μεξάλζεθε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ρψξν θπζηθήο μήξαλζεο ηνπ Σκήκαηνο 

ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ – Δπίπινπ (Δηθ. 49), θαη απέθηεζε πεξηερφκελε 

πγξαζία 15%. 

 

                             Δικ. 49. Υώξνο θπζηθήο μήξαλζεο 

 

ηε ζπλέρεηα ε πξηζηή μπιεία (πιάθεο δηαηνκήο πεξίπνπ 80x250mm) νδεγήζεθε 

ζην εξγαζηήξην Μεραληθήο Καηεξγαζίαο Ξχινπ ηνπ Σκήκαηνο, φπνπ θαη 

δηακνξθψζεθε κε θνπή κε δηζθνπξίνλν ην κήθνο ηεο (Δηθ. 50). ηα πξηζηά δψζεθε 

ππεξδηάζηαζε πεξίπνπ 10cm. 
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Δικ. 50. Κνπή πξηζηώλ θαηά κήθνο 

ην ίδην ζηάδην νη πιάθεο θφπεθαλ ζηελ πξηνλνθνξδέια (Δηθ.51) ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ‘ηαβιάθηα’ δηαηνκήο 27x90mm (Δηθ.52), ηα νπνία ελ ζπλερεία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηξηθνιιεηνχ μχινπ. 

 

 

Δικ. 51. Κνπή πξηζηώλ ζε πξηνλνθνξδέια (αξηζηεξά) θαη πξνπιάληζκα (δεμηά) 
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Δικ. 52. Σειηθή θνπή δεκηνπξγία ηάβιαο 

 

Αθνινχζσο, ηα ‘ηαβιάθηα’ πιαλίζηεθαλ (πιαληά – γσληά) (Δηθ. 53) θαη πέξαζαλ 

μερνλξδηζηήξα φπνπ δηακνξθψζεθε ε ηειηθή ηνπο δηάζηαζε γηα ηνλ εκπνηηζκφ. 

 

Δικ. 53. Πιάληζκα (πιαληά – γσληά) 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηνπ εκπνηηζκνχ. Αξρηθά ηα ‘ηαβιάθηα’ 

δπγίζηεθαλ (Δηθ. 54) θαη νγθνκεηξήζεθαλ (Δηθ. 55) γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε 

ζπγθξάηεζε ηνπ εκπνηηζηηθνχ κέζνπ. 

 

Δικ. 54. Ζύγηζε κε ςεθηαθό δπγό αθξηβείαο 
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Δικ. 55. Μέηξεζε δηαζηάζεσλ κε ςεθηαθό ηαρύκεηξν 

 

Ο εκπνηηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηδηθφ εξγαζηεξηαθφ ζάιακν ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Σερλνινγίαο Ξχινπ (Δηθ. 55).  

 

 

 
 

Δικ. 55. Εξγαζηεξηαθόο ζάιακνο εκπνηηζκνύ μπιείαο. 

 

 

Ωο εκπνηηζηηθφ πγξφ ρξεζηκνπνηήζεθε θξακβέιαην ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπφξνπο ηνπ θπηνχ ηεο ειαηνθξάκβεο. Σα ‘ηαβιάθηα’ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε κεηαιιηθή δεμακελή κε ελδηάκεζνπο δηαρσξηζηηθνχο πήρεηο 

(Δηθ.56). Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο άλσζεο, ηνπνζεηήζεθε 

κεηαιιηθφ πιέγκα θαη βάξνο ζηελ επηθάλεηα ησλ μχισλ, πξηλ πιεξσζεί ε δεμακελή 

κε ην εκπνηηζηηθφ πγξφ (Δηθ.57).   
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Δικ. 56. Σνπνζέηεζε μύισλ ζε κεηαιιηθή δεμακελή 

 

 
 

Δικ. 57. Σνπνζέηεζε κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο θαη βάξνο 

 

 

ηε ζπλέρεηα ε κεηαιιηθή δεμακελή πιεξψζεθε κε ην εκπνηηζηηθφ πγξφ 

(θξακβέιαην) (Δηθ.58) θαη ηνπνζεηήζεθε ζην ζάιακν εκπνηηζκνχ (Δηθ.59).  

 

 
 

Δικ. 58. Πιήξσζε ηεο δεμακελήο κε εκπνηηζηηθό πγξό (θξακβέιαην) 
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Δικ. 59. Σνπνζέηεζε δεμακελήο ζηνλ ζάιακν εκπνηηζκνύ 

 

Γηα ηνλ εκπνηηζκφ ηεο καχξεο πεχθεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ θελψλ 

θπηηάξσλ (Lowry). ην ρ. 2 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα εκπνηηζκνχ πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 εηζαγσγή κεηαιιηθήο δεμακελήο κε ηα μχια ζην ζάιακν θαη εξκεηηθφ 

θιείζηκν απηνχ, 

 αχμεζε ηεο πίεζεο ζηα 3bar θαη δηαηήξεζε απηήο γηα 20min, 

 αθαίξεζε πίεζεο θαη δηαηήξεζε θαλνληθψλ ζπλζεθψλ γηα 3min, 

 εθαξκνγή θελνχ 0,6bar γηα 40min, θαη 

 αθαίξεζε ππνπίεζεο θαη εμαγσγή μχισλ. 
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σ. 2. Δηάγξακκα εκπνηηζκνύ καύξεο πεύθεο 

2.30 min 
20 min 

4.30 min 

3 min 

3 min 
40 min 

2 min 

3 bar 

-0,6 bar 

time 

total time 
75min  

 

α/α Πειράματοσ:    
Ημερομηνία:   22-12-2015 
Υλικό εμποτιςμοφ:  κραμβζλαιο  
Θερμοκραςία υγροφ: δωματίου 
Είδοσ ξφλου:   Μ. Πεφκθ 
Κωδικοί:   
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ηε ζπλέρεηα αθνχ εμήιζε ε κεηαιιηθή δεμακελή απφ ην ζάιακν θαη 

απνκαθξχλζεθε ην εκπνηηζηηθφ πγξφ (θξακβέιαην), αθαηξέζεθαλ ηα εκπνηηζκέλα 

μχια θαη αθέζεθαλ λα ζηξαγγίζνπλ. Αθνινχζεζε ε επαλαδχγηζε ησλ εκπνηηζκέλσλ 

μχισλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ειαίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ηχπνπ: 

 

ΟR = (M2-M1) / V 

Όπνπ, 

M2 = βάξνο θιηκαηηζκέλνπ δνθηκίνπ κεηά ηνλ εκπνηηζκφ, kg 

M1 = βάξνο θιηκαηηζκέλνπ δνθηκίνπ πξηλ ηνλ εκπνηηζκφ, kg 

V = φγθνο θιηκαηηζκέλνπ δνθηκίνπ πξηλ ηνλ εκπνηηζκφ, m
3
 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ ε ζπγθξάηεζε ηνπ ειαίνπ 

πξνζδηνξίζζεθε ζηα 110kg/m
3
 μπιείαο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εκπνηηζκνχ, ηα ‘ηαβιάθηα’ 

πιαλίζηεθαλ γηα δεχηεξε θνξά (πιαληά – γσληά), δηφηη ιφγσ ηεο άζθεζεο πίεζεο θαη 

θελνχ πνπ δέρηεθαλ θαηά ηνλ εκπνηηζκφ, ηα μχια παξνπζίαζαλ θάπνηεο ηάζεηο 

αληζνξξνπίαο (ζηξεβιψζεηο). ηε ζπλέρεηα πέξαζαλ απφ μερνλδξηζηήξα έηζη ψζηε λα 

δηακνξθψζνπλ ηειηθή δηαηνκή 24x86mm θαη λα δεκηνπξγεζνχλ επίπεδεο επηθάλεηεο. 

ε απηφ ην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε επηθαλεηαθφ ρεηξηζκφο (θαζαξηζκφο) κε 

δηαιχηε θπζηθήο πξνέιεπζεο - ηεξεβηλζέιαην (λέθηη)  κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ ειαίνπ ζε βάζνο 1-2mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ μχινπ.  

 

 

Δικ. 60. Καζαξηζκόο επηθαλεηώλ κε λέθηη. 
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2.2. Καηαζκεςή κοςθώμαηορ 

 

  Αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε ε ηξηθνιιεηή μπιεία γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

εκπνηηζκέλα κε θξακβέιαην ηαβιάθηα. Ωο ζπγθνιιεηηθή νπζία ρξεζηκνπνηήζεθε 

ιεπθή θφιια PVA θαηεγνξίαο D4 (θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή ρξήζε) (Δηθ.61). 

 

Δικ. 61. Κόιια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε επάιεηςε ηεο θφιιαο κε ξνιφ (Δηθ.62). 

 

Δικ. 62. Επάιεηςε θνιιάο κε ξνιό. 

Σα πξνο ζπγθφιιεζε ζηνηρεία κεηαθέξζεθαλ ζε ρεηξνθίλεηε πξέζα θαη 

ζπκπηέζηεθαλ γηα 6 ψξεο κέρξη ζθιήξπλζεο ηεο ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο (Δηθ. 63). 
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Δικ. 63. Πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ άζθεζε πίεζεο (αξηζηεξά) θαη άζθεζε πίεζεο (δεμηά). 

 

Οη ηξηθνιιεηέο κπάξεο πιαλίζηεθαλ ζε πιάλε θαη νιφπιεπξα ζε ξακπνηέδα (Δηθ. 

64) κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ θάζεηεο, επίπεδεο θαη αθξηβείο δηαζηάζεηο πνπ ήηαλ 

68x80mm (Δηθ.65). 

 

Δικ. 64. Καηεξγαζία (νιόπιεπξν πιάλζκα) ηξηθoιεηώλ ζηελ ξακπνηέδα. 
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Δικ. 65. Σειηθή δηαηνκή ηξηθνιιήησλ 

 

Αθνινχζσο ηα ηξηθνιιεηά νδεγήζεθαλ ζηε γσληαθή θνπθσκάησλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ δηάθνξσλ πξνθίι θαη κφξζσλ. Γηα ηελ αθξηβή θαηεξγαζία φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θνπθψκαηνο δηαζηάζεσλ 1.050 x 745mm, δηακνξθψζεθε ε αλάινγε 

θαηάζηαζε θνπψλ (Πίλ. 5.) 

Πιν. 5. Καηάζηαζε θνπώλ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΟΠΩΝ 

Πεπιγπαθή Μήκορ ζε mm Σεμάσια 

ΓΚ θχιιν κπφη αξηζηεξφ 952,5 1 

ΓΚ θχιιν κπφη δεμί 952,5 1 

ΓΚ θχιιν ηξαβέξζα πάλσ κέξνο 660,0 1 

ΓΚ θχιιν ηξαβέξζα θάησ κέξνο 660,0 1 

ΓΚ θάζα αξηζηεξφ κπφη 1050,0 1 

ΓΚ θάζα ηξαβέξζα δεμί κπφη 1050,0 1 

ΓΚ θάζα παλσθάζη 745,0 1 

ΓΚ θάζα θαησθάζη 745,0 1 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο απνζεθεχζεθε ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ηεο γσληαθήο 

κεραλήο θνπθσκάησλ, ε νπνία ηνλ δηάβαζε θαη δεκηνχξγεζε ζε θάζε ζηνηρείν 

μερσξηζηά ην ηειηθφ κήθνο, ην  θαηάιιειν κφξζν θαη πξνθίι Πξηλ απφ απηφ φκσο, 

θφπεθαλ ζε δηζθνπξίνλν φια ηα ζηνηρεία ηνπ θνπθψκαηνο ζην κήθνο πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε ππεξδηάζηαζε 5mm (Δηθ.66). 
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Δικ. 66. Πξόθνςε θαηά κήθνο ζε δηζθνπξίνλν 

Αθνινχζσο ηα ηξηθνιεηά νδεγήζεθαλ ζηελ γσληαθή κεραλή θνπθσκάησλ (Δηθ.67), 

φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα κφξζα (Δηθ.68) θαη ελ ζπλερεία ηα εζσηεξηθά πξνθίι θάζε 

ζηνηρείνπ (Δηθ.69), αθνινπζψληαο ηελ δηαδνρηθή ζεηξά πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα (Πηλ.4). 

 

Δικ. 67. Γσληαθή κεραλή θνπθσκάησλ. 
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Δικ. 68. Σεκαρηζκόο θαηά κήθνο θαη δεκηνπξγία κόξζνπ. 

 

Δικ. 69. Απηόκαηε πξνώζεζε γηα δεκηνπξγία εζσηεξηθνύ πξνθίι. 

 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ησλ κφξζσλ θαη ησλ πξνθίι ηα ζηνηρεία ηνπ θνπθψκαηνο 

νδεγήζεθαλ έλα - έλα θαζψο έβγαηλαλ απφ ην γσληαθφ κεράλεκα κέζσ ξάνπισλ 

κεηαθνξάο (Δηθ.70) ζην ηκήκα ηνπ κνληαξίζκαηνο, φπνπ εθεί παξέκεηλαλ κέρξη λα 

ζπλαξκνινγεζνχλ (Δηθ.71). 
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Δικ. 70. Μεηαθνξά ζηνηρείσλ κε ξάνπια. 

 

Δικ. 71. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε. 

 

Καηά ην ζηάδην ηνπ κνληαξίζκαηνο, ηνπνζεηήζεθε θφιια ζηα άθξα ησλ ζηνηρείσλ 

(Δηθ. 72) θαη αθνινχζεζε ζπλαξκνιφγεζε (Δηθ. 73) θαη ζπκπίεζε απηψλ. Ωο θφιια 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηεο ηξηθνιιεηήο μπιείαο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

PVA θαη. D4 
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Δικ. 72. Εθαξκνγή θόιιαο ζε ζξπιηθά κόξζα (αξηζηεξά) θαη αξζεληθά κόξζα (δεμηά). 

 

Δικ. 73. πλαξκνιόγεζε ζηνηρείσλ. 

 

Πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε ηεο θάζαο ηξππήζεθε κε θάζεην ηξππάλη κεληεζέ ην 

αξηζηεξφ κπφτ δηφηη ην παξάζπξν άλνηγε αξηζηεξά (βιέπνπκε ηε θνξά θνηηψληαο απφ 

κέζα), έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκεο νη ππνδνρέο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη κεληεζέδεο 

(Δηθ.74). 

 

Δικ. 74. Σξύπεκα κε θάζεην ηξππάλη κεληεζέ. 
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ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ε θάζα θαη ην ηδακιίθη ζην κνληαξηζηηθφ κεράλεκα 

θνπθσκάησλ, φπνπ αζθήζεθε πιεπξηθά πδξαπιηθή πίεζε, (Δηθ.75) έηζη ψζηε λα 

γσληαζηεί (Δηθ.76) θαη λα παηήζνπλ απφιπηα νη ζπλδέζεηο ηνπ παξαζχξνπ. 

 

Δικ. 75. Άζθεζε πδξαπιηθήο πίεζεο 

 

Δικ. 76. Γώληαζκα παξαζύξνπ. 

Σν παξάζπξν έκεηλε ππφ πδξαπιηθή πίεζε ζην κνληαξηζηηθφ κεράλεκα γηα πεξίπνπ 

3-4 min (Δηθ.76). 

 

Δικ. 77. Σν ηδακιίθη ππό πίεζε γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. 
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Σέινο, ζε απηφ ην ζηάδην αθαηξέζεθε ην παξάζπξν απφ ην κνληαξηζηηθφ κεράλεκα 

θαη θαζαξίζηεθε κε έλα ζθνπγγάξη ε πεξίζζηα θφιιαο πνπ είρε εκθαληζηεί (Δηθ.78). 

 

Δικ. 78. Καζαξηζκόο θόιιαο 

 

Μεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 3-4 σξψλ θαη αθνχ είρε ζηεγλψζεη ε ζπγθνιιεηηθή 

νπζία, ην ηδακιίθη ηνπ θνπθψκαηνο νδεγήζεθε ζην γσληαθφ κεράλεκα φπνπ 

ζπγθξαηήζεθε κε πλεπκαηηθέο βεληνχδεο (Δηθ.79) θαη δεκηνπξγήζεθε ην πεξηκεηξηθφ 

πξνθίι (πεξηθεξηθή παηνχξα) γηα ηελ ππνδνρή κεραληζκψλ θαη ιάζηηρσλ (Δηθ.80). 

 

Εηθ. 79. πγθξάηεζε ηδακιηθηνύ κε πλεπκαηηθέο βεληνύδεο. 
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Εηθ. 80. Δεκηνπξγία πεξηκεηξηθνύ πξνθίι. 

 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηδακιίθη πάλσ ζηελ θάζα γηα λα παξαηεξεζεί  κήπσο 

έρεη πξνθχςεη θάπνην ιάζνο θαηά ηε κέρξη ηψξα θαηαζθεπή (Δηθ.81). 

 

Δικ. 81. Δνθηκή ηδακιηθηνύ πάλσ ζηελ θάζα. 

 

 ηε ζπλέρεηα ην θνχθσκα καδί κε ηα παξειθφκελα (παράθηα ηδακηνχ, θαιχπηξα 

λεξνζηαιάρηε θαη αξκνθάιππηξα) νδεγήζεθε ζην κεράλεκα ιείαλζεο (ηξηβείν 

βνχξηζαο), φπνπ έγηλε ε ιείαλζε. Σν θνχθσκα πέξαζε δπν θνξέο απφ ην ηξηβείν 

βνχξηζαο θαη καο έδσζε έλα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα. Καηφπηλ ην θνχθσκα 

νδεγήζεθε ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ κνληαξίζκαηνο φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ζηδεξηθά 

(κεληεζέδεο, αληηθξηλά θαη λεξνζηαιάρηεο αινπκηλίνπ) θαη ιάζηηρα ζηελ θάζα ηνπ 

θνπθψκαηνο (Δηθ.82). 
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Δικ. 82. Κάησ κεληεζέο θάζαο. 

Δλ ζπλερεία ηξππήζεθε ην ηδακιίθη ζε εηδηθφ πάγθν ηξππήκαηνο θνπθσκάησλ, έηζη 

ψζηε λα είλαη έηνηκε ε ππνδνρή γηα ην πφκνιν θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε απηφ νη 

θαηάιιεινη κεραληζκνί (αλνηγφκελνο κε αλάθιεζε) (Δηθ. 82), κεληεζέδεο, ιάζηηρα 

θαη πφκνιν. ε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψζεθε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θνπθψκαηνο ην 

νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθ. 83. 

 

 

Δικ. 82. Σνπνζέηεζε κεραληζκνύ. 

 



69 

Πηπρηαθή Εξγαζία Πξνβηά Γεσξγίνπ (ΣΕΘ Θεζζαιίαο) 

 

Δικ. 83. Οινθιεξσκέλν ην θνύθσκα ζε αλάθιεζε. 

 

Σν θνχθσκα δε θηληξίζηεθε δηφηη δελ ήηαλ κέζα ζην ζθνπφ ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά ζε εκπνηηζκέλα δνθίκηα ηξηθνιιεηήο μπιείαο 

εθαξκφζηεθαλ θάπνηεο πδαηνδηαιπηέο βαθέο (ιάθα θαη βεξλίθη) (Δηθ.84). 

 

 

Δικ. 84. Εθαξκνγή δηαθόξσλ βαθώλ ζε εκπνηηζκέλν κε (θξακβέιαην) μύιν. 
 

 

 

 

  Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνπθψκαηνο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πιηθψλ (Πηλ.6). 
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Πιν. 6. Πίλαθαο πιηθώλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΣΑΔΙ 

mm 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Σαβιάθηα καχξεο πεχθεο 27x90x1010 24 Σεκ. 

Περάθηα ηδακηνχ 15x20,5x870 

15x20,5x580 

2 Σεκ. 

2 Σεκ. 

Καιχπηξα λεξνζηαιάρηε (ηππνπνηεκέλν πξνθίι) 582,0 1 Σεκ. 

Νεξνζηαιάρηεο αινπκηλίνπ 578,0 1 Σεκ. 

Μεραληζκφο γηα αξηζηεξφ παξάζπξν 

(αλνηγφκελνο κε αλάθιεζε) 

900,0 1 Σεκ. 

Λάζηηρν θάζαο 2500,0 1 Σεκ. 

Λάζηηρν γηα ηδακιήθη 3000,0 1 Σεκ. 

Σδάκη (5/19/4 αζεκί δηάθελν) 816,0x524,0 1 Σεκ. 

Καιχκκαηα κεληεζέδσλ (αζεκί) - 2 Σεκ. 

Πφκνιν (αζεκί) - 1 Σεκ. 

Κφιια θαηεγνξίαο D4 - 1000 ml 

Κξακβέιαην - 2780,0 ml 

Νέθηη - 1000 ml 
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