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ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ  &  ΥΓΡΑΣΙΑ

• Το ξύλο έχει την ιδιότητα να προσλαµβάνει υγρασία 
από το περιβάλλον = «ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ»

• ΥΓΡΑΣΙΑ = το ξύλο περιέχει πάντοτε υγρασία είτε 
ως κορµός δένδρου, είτε ως στρογγύλη ξυλεία, είτε 
ως πριστή ξυλεία.



ΞΥΛΟ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 50% - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ? 

• Λέµε ότι αυτή η ξυλεία έχει Υγρασία 50%

σηµαίνει ότι:

Εάν η ξυλεία ζυγίζει 150 κιλά, τότε:

Τα 50 κιλά είναι νερό ή υγρασία µέσα στο ξύλο

Τα 100 κιλά είναι ξύλο (ξηρή µάζα)

Άρα:  Υγρασία του ξύλου  =  50 / 100  =  50%



ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ? 

• Οφείλεται στη χηµική σύνθεση του ξύλου.

• Τα συστατικά του: κυτταρίνη, ηµικυτταρίνες, 
πηκτινικές ουσίες είναι ουσίες υγροσκοπικές. 

• Υγροσκοπικές λέγονται οι ουσίες που 
‘αγαπούν’ πολύ το νερό.



ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ? 

• την πυκνότητα
• τις µηχανικές ιδιότητες
• την κατεργασία µε µηχανήµατα
• τη θερµική και ηλεκτρική αγωγιµότητα 
• την ανθεκτικότητα του ξύλου στην προσβολή 

µυκήτων και εντόµων

Είναι καθοριστικός παράγοντας για: 
την ξήρανση 
τον εµποτισµό 
την παραγωγή επίπλων (βλ. καµπύλα µέρη).
την παραγωγή ξυλοκατασκευών



ΥΓΡΑΣΙΑ

Υγρασία του ξύλου ορίζεται το βάρος του 
νερού που περιέχεται (περικλείεται) στο ξύλο 
και εκφράζεται ως ποσοστό επί του απόλυτα 
ξηρού βάρους του ξύλου.
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όπου: Υ Υγρασία του ξύλου (%)
Wx Αρχικό βάρος ή ‘υγρό’ βάρος (g)
Wo Απόλυτα ξηρό βάρος (g)



ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

όπου:  Υmax = Μέγιστη υγρασία του ξύλου (%)
ρο = Ξηρή πυκνότητα (g/cm3)
30% = Σηµείο ινοκόρου 

Η Μέγιστη Υγρασία που µπορεί να συγκρατήσει 
το ξύλο µέσα στη µάζα του είναι συνάρτηση του 
ποσοστού των κενών χώρων του.
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

• Μέθοδος της ξήρανσης & ζύγισης

• Μέθοδος της απόσταξης

• Μέθοδος των ηλεκτρικών υγρόµετρων



Μέθοδος της ξήρανσης & ζύγισης

1. Κόψιµο δείγµατος ξύλου

2. Ζύγιση (αρχική µέτρηση)

3. Ξήρανση σε φούρνο στους 103 βαθµούς 
Κελσίου 

4. Τοποθέτηση σε ξηραντήρα (κλιµατισµός)

5. Ζύγιση (τελική µέτρηση)

 



Μέθοδος της απόσταξης

1. Κόψιµο ξύλου σε πριονίδι

2. Ζύγιση ξύλου (αρχική)

3. Απόσταξη

4. Ζύγιση του νερού που
αποστάχθηκε



Μέθοδος των ηλεκτρικών υγροµέτρων

1.∆ιόρθωση του υγρόµετρου 
(calibration)

2.Ρύθµιση της σωστής κλίµακας 
(λ.χ.  1, 2, 3) ανάλογα µε το 
είδος του ξύλου (πυκνότητα)

3. Κάρφωµα της ακίδας µέσα 
στο πριστό

4. Κατάλληλη για υγρασίες 
ξύλου    από 5% µέχρι 30-
35%.



Υγρασία Ισορροπίας του ξύλου

Ορισµός: Η υγρασία που ισορροπεί ένα 
ξύλο όταν µείνει εκτεθειµένο σ΄ ένα χώρο 
για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα

Παράγοντες που την επηρεάζουν

• Θερµοκρασία του περιβάλλοντος

• Σχετική υγρασία του αέρα



Υγρασία ξύλου  &  Σχετική υγρασία αέρα 



Πως υπολογίζουµε
την υγρασία 
ισορροπίας
του ξύλου

σε συγκεκριµένη:

- Σχετική υγρασία
&

- Θερµοκρασία 



Υγρασία 
Ισορροπίας
του ξύλου
σε διάφορα 

µέρη της 
χώρας µας

Τόπος Ελάχιστη τιµή
(%)

Μέγιστη τιµή
(%)

Θεσσαλονίκη 9,7 15,3
Αθήνα 7,8 14,0
Γιάννενα 10,5 17,0
Λάρισα 9,5 18,0
Τρίκαλα 8,9 17,1
Χαλκίδα 9,2 15,9
Πάτρα 11,6 15,4
Τρίπολη 8,9 16.8
Καλαµάτα 9,8 14,7
Κέρκυρα 11,9 15,1
Ζάκυνθος 10,4 14,8
Μυτιλήνη 10,6 19,2
Σύρος 9,4 14,2
Χανιά 10,2 14,7
Αλεξανδρούπολη 9,8 15,6
Ρόδος 9,7 14,5
Κοζάνη 8,7 16,8



Γιατί είναι σηµαντική    
η Υγρασία Ισορροπίας ?
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