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• ΡΗΚΝΩΖ: 

Η ειάηησζε (κείσζε) ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ μχινπ, φηαλ 
απνβάιιεη πγξαζία θάησ απφ ην ζεκείν ηλνθφξνπ (30%).

Σηε κεηαβνιή απηή, έρνπκε αληίζηνηρα, κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ 
ηνπ μχινπ θαη ζηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ (αμνληθή, αθηηληθή, 
εθαπηνκεληθή θαηεχζπλζε).  

• ΓΗΟΓΚΩΖ: 

Τν μχιν απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, φηαλ ε πγξαζία ηνπ απμάλεηαη 
απφ κία ρακειή πγξαζία (ή πγξαζία 0%) κέρξη ην ζεκείν 
ηλνθφξνπ.

Γηα κεηαβνιέο ηεο πγξαζίαο πάλσ απφ ην ζεκείν ηλνθφξνπ,     
δεν παπαηηπούνηαι κεηαβνιέο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ μχινπ.  

ΡΗΚΝΩΖ – ΓΗΟΓΚΩΖ: ΟΡΗΜΟΗ & ΔΝΝΟΗΔ



1. ΤΓΡΑΗΑ

• Τν κέγεζνο ηεο ξίθλσζεο ή δηφγθσζεο ηνπ μχινπ είλαη 
αλάινγν κε ηελ πγξαζία πνπ απνβάιιεηαη ή πξνζιακβάλεηαη. 

• Η ζρέζε ηεο ξίθλσζεο-δηφγθσζεο κε ηελ πγξαζία ζρεηίδεηαη 
θαη κε ην επίπεδν ππθλφηεηαο ηνπ μχινπ (ειαθξχ, βαξχ).

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΡΗΚΝΩΖ-ΓΗΟΓΚΩΖ



2. ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ

• Η ξίθλσζε ή δηφγθσζε απμάλνληαη αλάινγα, φηαλ απμάλεηαη 
θαη ε ππθλφηεηα ηνπ μχινπ. 

• Ξχια κε κεγάιε ππθλφηεηα ξηθλψλνληαη θαη δηνγθψλνληαη     
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

• Η επίδξαζε ηεο ππθλφηεηαο εμεγείηαη απφ ηε κεγαιχηεξε 
ζπγθέληξσζε μπιψδνπο χιεο θαη ην μεγαλύηεπο πάσορ 
κςηηαπικών ηοισωμάηων ζε μχια κε κεγάιε ππθλφηεηα.

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΡΗΚΝΩΖ-ΓΗΟΓΚΩΖ



3. ΓΟΜΖ

• Η δνκή ηνπ μχινπ είλαη ε θχξηα αηηία δηαθνξεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηεο ξίθλσζεο-δηφγθσζεο ηνπ μχινπ.

• Η ζπκπεξηθνξά απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηηο ηξεηο 
θαηεπζχλζεηο ηνπ μχιν (ανιζοηποπία). Δειαδή:  

Δθαπηομενική >> Ακηινική >>>>>>>> Αξονική

• Γιαθοπέρ δομήρ ζην μχιν (ι.ρ. ηχπνη μπισδψλ θπηηάξσλ, 
πάρνο ηνηρσκάησλ, πνζνζηφ φςηκνπ / πξψηκνπ μχινπ, ζρέζε 
εγθάξδηνπ / ζνκθνχ) επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΡΗΚΝΩΖ-ΓΗΟΓΚΩΖ



4. ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ

• Υςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ μχινπ ζε εθρπιίζκαηα ζπληειεί
ζε κείσζε ηεο ξίθλσζεο – δηφγθσζεο ηνπ.

• Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα εκσςλίζμαηα είναι
γενικά είναι οςζίερ ςδπόθοβερ θαη θαηαιακβάλνπλ κέξνο
ησλ θελψλ ρψξσλ ηνπ μχινπ.

• Απνκάθξπλζή ηνπο κε εθρχιηζε πξνθαιεί ζεκαληηθή
αχμεζε ηεο ξίθλσζεο θαη δηφγθσζεο ηνπ μχινπ.

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ



• Η ξίθλσζε θαη ε δηφγθσζε δεν είλαη ίδηεο ζηηο ηξεηο (3) 
απμεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ μχινπ. 

• Οη κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ζηηο δηαζηάζεηο παξαηεξνχληαη 
ζηελ εθαπηομενική καηεύθςνζη (εθαπηνκεληθή ξίθλσζε θαη 
δηφγθσζε). 

• Η αθηηληθή ξίθλσζε θαη δηφγθσζε είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε 
(πεξίπνπ 40-60%) ηεο εθαπηνκεληθήο.

• Η θαηά κήθνο ηνπ άμνλα (αμνληθή ξίθλσζε θαη δηφγθσζε) είλαη 
αμεληηέα, πνπ απφ πξαθηηθήο άπνςεο δελ ιακβάλεηαη 
θαζφινπ ππφςε.

• Η κέγηζηε εθαπηνκεληθή ξίθλσζε θαη δηφγθσζε γηα ηα 
Επξσπατθά είδε μχινπ 6-12%. Η αληίζηνηρε αθηηληθή ξίθλσζε 
είλαη θαηά πεξίπνπ 3-7%. Η αμνληθή ξίθλσζε είλαη κφλνλ 0,1-
0,6%.

ΑΝΗΟΣΡΟΠΗΑ ΣΖ ΡΗΚΝΩΖ-ΓΗΟΓΚΩΖ



ςνηελεζηήρ Ανιζοηποπίαρ = 

= εθαπηνκεληθή ξίθλσζε αθηηληθή ξίθλσζε  

Ο .Α. κηθξαίλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο, δειαδή 
βαξχηεξα μχια έρνπλ κηθξφηεξε αληζνηξνπία. 

ΑΗΣΗΔ

1. Πεπιοπιζηική επίδπαζη ηων ακηινών ζηελ αθηηληθή 
θαηεχζπλζε.

2. Παποςζία πολςάπιθμων βοθπίων ζηα ακηινικά 
ηοισώμαηα ησλ ηξαρετδσλ πξνθαιεί απνθιίζεηο ησλ 
κηθξντληδίσλ.

ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΦΑΠΣΟΜΔΝΗΚΖ & ΑΚΣΗΝΗΚΖ ΡΗΚΝΩΖ/ΓΗΟΓΚΩΖ



ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ;

 Σηε διαθοπεηική διάηαξη ηων μικποϊνιδίων ζηηο 3 ζηξψζεηο 
ηνπ δεπηεξνγελνχο θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο S1, S2 θαη S3

• Σηηο ζηξψζεηο S1 θαη S3 ε δηεχζπλζε ησλ κηθξντληδίσλ είλαη 
ζσεδόν κάθεηη πξνο ην κήθνο ηνπ θπηηάξνπ, ελψ ζηε κεζαία 
ζηξψζε S2 είλαη ζσεδόν παπάλληλη κε ην κήθνο ηνπ,

(ι.ρ. θαηά ηε δηφγθσζε ηνπ μχινπ, ε κεζαία ζηξψζε ηείλεη λα 
δηνγθσζεί, αιιά νη δχν άιιεο ζηξψζεηο ηελ εκπνδίδνπλ, ιφγσ 
ηεο δηαθνξεηηθήο δηάηαμεο ησλ κηθξντληδίσλ).

ΑΜΔΛΖΣΔΑ ΑΞΟΝΗΚΖ ΡΗΚΝΩΖ / ΓΗΟΓΚΩΖ



ΡΗΚΝΩΖ

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΡΗΚΝΩΖ (%)

1

21

L

L-L
=ρ

π =  ξίθλσζε, επί ηνηο εθαηφ ηεο ρισξήο δηάζηαζεο (%)

L1 =  ρισξή δηάζηαζε (cm)

L2 =  μεξή δηάζηαζε (cm)

X 100 (%)



ΓΗΟΓΚΩΖ

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΓΚΩΖ (%)

δ = δηφγθσζε, επί ηνηο εθαηφ ηεο μεξήο δηάζηαζεο (%)

L1 = ρισξή δηάζηαζε (cm)

L2 = μεξή δηάζηαζε (cm)
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L
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 Ζ βαζική αιηία για πολλά ζθάλμαηα πος γίνονηαι ζε 
καηαζκεςέρ ξύλος και έπιπλα. 

Τα ζθάικαηα απηά είλαη θπξίσο: 

(1) ζηξεβιψζεηο

(2) ξαγαδψζεηο άθξσλ θαη επηθάλεηαο 

(3) εζσηεξηθέο ξαγαδψζεηο (θπςειίδσζε)               

(4) εζσηεξηθέο ηάζεηο

(5) θαηάξξεπζε (=πιήξε κεηαβνιή εμσηεξηθήο κνξθήο) 

 πφξηεο / παξάζπξα / ζπξηάξηα 

 παηψκαηα / ηαβάληα / μχιηλα ρσξίζκαηα δσκαηίσλ

ΑΗΣΗΔ:

1. Αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή πγξαζίαο κέζα ζην μχιν.

2. Αδέμηνη ρεηξηζκνί θαηά ηελ ηερλεηή μήξαλζε (απφηνκε θαη γξήγνξε 
ξίθλσζε θαη δηφγθσζε). 

3. Παξνπζία μχινπ αλψκαιεο δνκήο (εθειθπζκνγελέο, ζιηςηγελέο). 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΡΗΚΝΩΖ-ΓΗΟΓΚΩΖ



ΒΑΗΚΟ ΜΔΛΖΜΑ:

Σσζηή θαη επηκειεκέλε μήξαλζε ηνπ μχινπ κέρξη ην πνζνζηφ 
πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζαλ θαηαζθεπή, δειαδή 8% πεξίπνπ γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο, 
θαη 12-15% γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ

 Επάιεηςε ηεο θαηαζθεπήο μχινπ κε ιηλέιαην θαη ζπληεξεηηθά 
ηνπ μχινπ.

 Εθαξκνγή βεξληθηψλ ή ειαηνρξσκάησλ. 

 Νέα ζχλζεηα πξντφληα μχινπ (θφληξα-πιαθέ, ζχλζεηε μπιεία) 
κε πεξηνξηζκέλε ξίθλσζε θαη δηφγθσζε ιφγσ αλαθαηαλνκήο 
ηεο δηεχζπλζεο ησλ ηλψλ μχινπ.

 Εκπνηηζκφο ηνπ μχινπ κε πδαηνδηαιπηά άιαηα θαη ζπλζεηηθέο 
ξεηίλεο, θπξίσο θαηλφιεο-θνξκαιδευδεο.

 Νέεο ηερλνινγίεο (αθεηπιίσζε, θνπξθνπξηιίσζε θ.α.)

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΡΗΚΝΩΖ-ΓΗΟΓΚΩΖ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ


